
»Ljubimo 
vrata.«
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Kazalo
Da boste vrata, tako kot jih mi, ljubili tudi vi!
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Garažna vrata Industrijska 
vrata

Servis in 
vzdrževanje

Vhodna vrata Pogoni vrat
+ Dvoriščna vrata

Notranja vrata Avtomatske 
zapornice, 
parkirne zapore

Krilna vrata

Najboljši načini za zapiranje garaž: 
sekcijska, stranska sekcijska, 
navojna in dvižna garažna vrata. Industrijski nameni so vsestranski 

in različni. Industrijska vrata 
Hörmann se prilagodijo prav vsem 
potrebam.

Najboljši pomočniki: pogoni za 
garažna, dvoriščna, industrijska in 
notranja krilna vrata. 

Po montaži ostanemo tukaj za vas. 
24/7. Vse dni v letu.

Aluminijasta ali jeklena vhodna 
vrata Hörmann. Spoznajte jih!

Odkrijte novo prijetnost bivanja 
s kakovostnimi lesenimi in 
zastekljenimi notranjimi vrati 
Hörmann.

Krilna vrata za vse in vsakogar.

KATALOG
HÖRMANN SLOVENIJA

”Veliko več
    kot le vrata”

Verjamemo, da vrata niso le produkt. Vrata so najprej tisoče korakov 
posameznikov, da so lahko na koncu to za čimer s ponosom stojimo in 
vam definira dom. 

Hörmann vrata poosebljajo premišljen nakup.

Ker mi #ljubimovrata, vi ljubite vaš dom, garažo, dvorišče, skladišče, ...

KATALOG
HÖRMANN SLOVENIJA
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Opis podjetja
Kdo je ekipa, ki #ljubivrata in kaj je 
kolesje, ki jo poganja?
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Garažna
vrata
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Garažna
vrata

Zapiramo čisto vse garaže!
Vaša garažna vrata so lahko marsikaj: dvižna, sekcijska, stranska sekcijska ali navojna.   
Ob pravi izbiri vrat, pa lahko garaža postane tudi telovadnica, prostor za hobi, zabave ... 

Ste vedeli, da imate pri garažnih vratih toliko izbire? 

Za upravljanje vrat ni več 
potrebna cela dlan.
Zaradi naših tehnoloških korakov v 
pravo smer, lahko vrata upravljate 
z modernimi pristopi. Eden izmed 
takšnih načinov je odpiranje preko 
aplikacije Bluesecur s pametnim 
telefonom.

GARAŽNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA

Stranska sekcijska garažna vrata
Je vaš strop v garaži že zaseden s smučmi, strešnimi 
prtljažniki ali z vrečo za boks? Potem so stranska sekcijska 
garažna vrata, ki se odpirajo bočno ob steno prava za vas. 

Navojna garažna vrata RollMatic
Noranjost garaže lahko imate samo zase, saj princip teh vrat 
nudi kar največ prostora tako v garaži, kot tudi pred njo. 

Sekcijska garažna vrata
42 mm ali 67 mm debela lamela sekcijskih 
garažnih vrat se kosa z izolativnostjo, ki jo 
nudijo najboljša okna. 

GARAŽNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA
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Dvižna garažna vrata

Na fotografiji so tista klasična dvižna garažna vrata, ki so pogosto v vrstnih garažah.  
Ob pravem dotiku arhitekta, pa dobimo presežek, ki naredi klasiko moderno! 

Garažna vrata z osebnim prehodom

Ko garaža nima drugega vhoda je najboljši način »vrata v 
vratih«. Za vas, za motor, skiro, kolo.

Patentiran minimalni prag

Gladko čez natanko 10 mm minimalnega praga 
(ob robovih celo samo 5 mm), narejenega iz nerjavnega 

jekla.   

GARAŽNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA

Ena izmed naših 
najljubišh funkcij pri 

garažnih vratih Hörmann je 
zagotovo ustavljalna funkcija. 

Garažna vrata se pred oviro varno 
ustavijo in pričnejo odpirati nazaj. 

Zelo pomembno, zelo uporabno in 
zelo varno. 

GARAŽNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA 9

Ojoj, 
spet me bodo 

priprla 
garažna  

vrata.

STOP!
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Vhodna
vrata



12 13

Vhodna
vrata

Vhodna vrata definirajo dom. So vaša vsakodnevna pot v svet, za nepridiprave zid, za goste pa najlepša prva dobrodošlica in saj 

veste kaj pravijo. Prvi vtis je pomemben.  

Ustvarjajo dobro počutje, zaščito in varnost. 

VHODNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA

Vse prikazane motive 
vhodnih vrat lahko 
razširite z obsvetlobami in 
nadsvetlobami. Izpolnimo 
še tako zahtevne in unikatne 
želje.

ThermoCarbon
Svetovni prvak v toplotni izolaciji so 
nedvomno naša vhodna vrata ThermoCarbon:

Z enkratnimi UD-vrednostmi do 0,47 W/ (m2・K) pa so ta 
vrata s strani inštituta IFT Rosenheim certificirana tudi za 
pasivne hiše.

ThermoSafe
Naša najbolje prodajana aluminijasta vhodna vrata 
ThermoSafe, ki so na voljo v več kot 75 motivih, izpolnjujejo 
najvišje zahteve glede oblikovanja. 

VHODNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA
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Thermo 65
Vhodna vrata Thermo65 vam nudijo vse, kar naj bi imela 
dobra vhodna vrata. Jekleno vratno krilo, debeline 65 mm, 
s polnilom iz PU trde pene in skrit profil krila iz vezanega 
materiala kot tudi toplotno ločen aluminijast podboj skrbijo 
za to, da ostane mraz zunaj.

Thermo 46
Izberite med 13 motivi vrat svoje favorite – od modernih do 
klasičnih. z barvami, zasteklitvami, elementi obsvetlobe in 
nadsvetlobe lahko svoja Hörmann vrata individualizirate 
povsem po svojem okusu.

VHODNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA

Pri vhodnih vratih ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe Hybrid in ThermoSafe z zasteklitvami je vratno krilo 
zapolnjeno s peno skupaj s steklom in ne kot pri drugih sistemih vrat. Patentirana rešitev prinaša še boljšo toplotno izolacijo, 
saj se pena optimalno veže s steklom, zaradi česar ne pride do toplotnih mostov.

VHODNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA
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Notranja
vrata
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Zaščita robov 4Protect 
(primerna za vrata s površinsko 
izravnanim zapiranjem in vrata s 
pripiro z oglatimi robovi) navduši s 
svojo visoko odpornostjo na udarce, 
obrabo in praske. Tako so številna 
vrata s površino Duradecor optimalno 
zaščitena pred vsakodnevnimi 
obremenitvami.

Vratno krilo v izvedbi s pripiro ali brez, v kombinaciji z vašo 
najljubšo barvo ali imitacijo, daje prijetno atmosfero, ki vabi 
k sprostitvi.

Notranja
vrata

Vrata 

s površino po kateri 

lahko pišete?  

Za sporočilca in 

risarije? Imamo!

NOTRANJA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA18

Več svetlobe za vaš dom

Z vrati serije GlassLine uživate številne jasne prednosti: 
steklena vrata so elegantna in lepa. Vašemu domu 
dajejo odprtost, vsakemu prostoru pa čisto poseben 
šarm. Čiščenje je enostavno, saj imajo vsi motivi s 
peskanim steklom nano premaz. Vaša prednost: prstni 

odtisi so manj vidni!  

Drsna vrata

Hörmannov prostorski čudež, ki je na voljo v 1-krilni in 
2-krilni verziji, za optimalno izkoriščene prostore. 

Furnir iz pravega lesa

Naravno, udobno, edinstveno − Hormann furnirji iz 
pravega lesa so izdelani iz kakovostnega plemenitega 
lesa in so pravi unikati.

Industrijski slog za bivalne in delovne 
prostore

Z loft vrati ustvarite sodobno, zadržano povezavo med 
več prostori in hkrati zagotovite obilo svetlobe in optično 
povečate prostor. Filigranski jekleni profil daje dizajnu 
sodobno linijo in je hkrati videti lahkoten. Steklo podpira ta 
eleganten splošni učinek.

NOTRANJA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA
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Krilna
vrata
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Zanesljiva klasična izvedba 
za več varnosti

Vhodi v kleti, pomožne zgradbe ali garaže so pogosto 
opremljene s starimi vrati, ki jih je mogoče nasilno odpreti 
v nekaj sekundah.  Pomislite: Ko je vlomljeno v kletna 
vrata, je odprta tudi vsa hiša.  Zato vam priporočamo za ta 
področja varnostna vrata s serijsko varnostno opremo.

Krilna
vrata

KRILNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA22

Robustna notranja vrata za visoke zahteve

Kakovostna notranja vrata morajo biti posebno robustna, 
oblikovno stabilna in vzdržljiva. Predvsem se priporočajo, 
ko gre za zelo pogostno vsakdanjo rabo na področju 
industrije, trgovine in obrti, za urade, šole in vojašnice.

Toplotno ločena zunanja vrata z najboljšimi 
toplotnoizolacijskimi mi vrednostmi

Večnamenska vrata niso prepričljiva samo s svojo skrajno 
robustno kvaliteto. Zahvaljujoč toplotni ločitvi nudijo 
vrata do 49 % boljšo toplotno izolacijo in zmanjšujejo v 
ogrevanih prostorih nevarnost pojava kondenzne vlage. 

Vrata so vam na voljo z ali brez zasteklitve, v številnih 
barvah in dekorativnih površinah.

Stabilna in cenovno ugodna notranja in 
zunanja vrata

Zanesljiva večnamenska vrata so stabilna, vzdržljiva in 
odporna proti vremenskim vplivom ter zato kar najbolje 
primerna za uporabo kot notranja in zunanja vrata. 
Večnamenska vrata so vam na voljo kot eno ali dvokrilna 
ter po naročilu tudi z zasteklitvijo ali zračniki. 

Visoka varnost 
in najboljša toplotna izolacija

Zahvaljujoč toplotno ločenemu vratnemu krilu nudijo 
varnostna vrata KSI Thermo46 najboljšo toplotno izolacijo 
in zmanjšujejo v ogrevanih prostorih nevarnost pojava 
kondenzne vlage.

KRILNA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA
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Industrijska
vrata

Sodobna izdelava za najrazličnejše sisteme zapiranja

Vsi bistveni deli vrat in pogonov, kot so lamele, podboji in vodila, okovja, pogoni ter krmiljenja, so pri Hormannu rezultat 
lastnega razvoja in proizvodnje. To zagotavlja visoko kompatibilnost vrat, pogona in krmiljenja.

Pod rokami visokokvalificiranih inžinirjev nastajajo proizvodi, ki zapirajo vse vrste hal, nakupovalnih centrov, hladilnic, tovarn, 
kmetijskih objektov in še in še ... 

Raznolikost odprtin Hörmann rešuje z vrati za vse namene: industrijska sekcijska vrata, hitrotekoča vrata, navojna in 
mrežna navojna vrata, ognjevarna vrata, lamelne zavese in nakladalna tehnika.

INDUSTRIJSKA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA

INDUSTRIJSKA VRATA
HÖRMANN SLOVENIJA

Ekskluzivna vrata za zahtevno arhitekturo
ALR F42 Vitraplan so odlična izbira tudi za najbolj zahtevno 
arhitekturo. Površinsko izravnana sprednja zasteklitev 
daje vratom Vitraplan posebno jasno, skrajno elegantno 
noto. Profili okvirja so barvno usklajeni z barvnimi odtenki 
zasteklitev v sivi ali rjavi barvi, lahko pa se odločite za 
zakrite profile in tako vrata harmonično vključite v fasado. 

Zelo vzdržljiva konstrukcija
Hormann industrijska sekcijska vrata so v vseh detajlih 
izdelana za dolgotrajno delovanje: od krogličnih tekalnih 
koles in nezdrsljivih lamelnih spojev do optimalne opreme 
vzmetne gredi. To omogoča preko 25.000 aktiviranj vrat – z 
opcijsko opremo do 200.000! 
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Hitrotekoča vrata

Zaradi velike hitrosti odpiranja in hitrotekočih vrat 
Hörmann so delovni procesi optimirani, logistični procesi 
pa bistveno hitrejši.

Nakladalna tehnika

Energetsko učinkovite popolne rešitve za hitre in varne 
postopke delovanja. Hormann nakladalne ploščadi 
s posebno nizkimi prehodi so idealna rešitev za 
izenačevanje višinskih razlik med različnimi nakladalnimi 
površinami tovornjakov in nakladalnimi rampami.

*Če nobena izmed teh rešitev ne ustreza poiščemo rešitev, ki je čisto individualna.

Navojna vrata

Vse komponente navojnih / mrežnih navojnih vrat so 
zasnovane za dolgo življenjsko dobo. Zato so konzole 
in navojne osi serijsko pocinkane, vodila pa izdelana iz 
kakovostnega aluminija. Komponente z dolgo življenjsko 
dobo so uporabaljene tudi za najmanjše dele. 

Drsna ognjevarna vrata

Kakovost do najmanjše podrobnosti. Hormann drsna 
vrata odlikuje sodoben videz, saj so spoji elementov 
izdelani z V-utori, torej brez vidnih vijačnih spojev. Visoko 
stabilnost zagotavlja medsebojno izobljeni labirintni 
vtični profil. 72 mm tanki elementi so ravno zalepljeni po 
celi površini in so s pomočjo navojnih drogov nanizani 
drug na drugega. To zagotavlja zelo kakovostno vratno 
krilo z vzporedno potekajočimi, enakomerno širokimi 
stičnimi robovi. Posamezni elementi do višine 9 m, 
brez motečih zvarov, so izdelani iz enega kosa. Tako 
nastane kakovosten videz vrat. Prednost za arhitekte in 
investitorje: Vrata različnih funkcionalnih zahtev, ki so 
vgrajena v istem nivoju objekta.

POGONI VRAT
HÖRMANN SLOVENIJA

Pogoni
vrat

Dvosmerni brezžični sistem BiSecur je pojem za 
tehniko jutrišnjega dne za udobno ter varno upravljanje 
garažnih in dvoriščnih vrat, pogonov vrat, luči in še več. 
Pri Hörmannu razviti, ektremno varni BiSecur postopek 
kodiranja s stabilnim dosegom brez motenj vam 
zagotavlja varnost, ker vašega radijskega signala ne 
more nihče kopirati. Preizkušeno in certificirano s strani 
strokovnjakov univerze Ruhr-Universität Bochum.

Vrata odpirajte in zapirajte brez truda

S Hörmann pogonom vrat PortaMatic boste svoja lesena in 
jeklena notranja vrata odpirali in zapirali povsem avtomatsko 
z ročnim oddajnikom ali s tipkalom – ta tehnika vam olajša 
vsakdanjik.  
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Dvoriščna
vrata

Drsna dvoriščna vrata

Opremljena s Hörmann pogonom LineaMatic 
ali STA 400.

Krilna dvoriščna vrata

Opremljena s Hörmann pogonom RotaMatic ali VersaMatic.  

PARKIRNI SISTEMI
HÖRMANN SLOVENIJA

Parkirne
zapore

Avtomatske
zapornice

Odlično upravljanje parkirnih 
prostorov!

Kakovostna in robustna konstrukcija 
naših zapornic zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo, obsežna dodatna 
oprema pa nudi dodatne vrednosti 
glede varnosti.

Varnost na zasebnem in 
javnem področju uporabe

Za postavitev je dovolj le želja, 
potreba, domišljija, klic in obisk našega 
salona.

AVTOMATSKE ZAPORNICE,  PARKIRNE ZAPORE
HÖRMANN SLOVENIJA 29
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Tukaj smo
za vas!
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Servis
in vzdrževanje

Naše servisne ekipe pokrivajo celotno 
Slovenijo. Skrbimo za to, da od vašega klica 
do našega posredovanja mine kar najmanj 
časa. Ekipa servisa Hörmann Slovenija smo na 
voljo 24 ur na dan, 365 dni na leto. 

SERVIS IN VZDRŽEVANJE
HÖRMANN SLOVENIJA

Kdaj nas poklicati?

Največkrat nas potrebujete takrat, ko tega ne pričakujete 
niti sami. Bogate izkušnje so nas pripeljale do ideje, da 
vam pripravimo tale kartonček. 

Strgajte ga iz kataloga in shranite na mesto, kjer vam bodo 
naši kontakti pri roki.

Vabljeni, da nas pokličete tudi, če je z vrati vse vredu. :)

Na naši spletni strani hormann.si 
izpolnite spletni obrazec in poklicali 
vas bomo mi!

servis@hormann.si

”Mi z vrati
znamo ravnati!”

Kontakt:

+386 (0)3 71 20 602 SERVIS

+386 (0)3 71 20 604VZDRŽEVANJE

SPLETNI OBRAZEC

+386 (0)31 613 922 DEŽURNA ŠTEVILKA

Prepogni, 
strgaj, 
shrani.
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Naša servisna ekipa vas in vašo družino prijazno pozdravlja 
tudi z vzdrževalnim pregledom garažnih vrat.

Zakaj preventivni vzdrževalni 
pregled?

Zato, ker vam želimo zagotoviti največjo stopnjo varnosti. 
To dosežemo s preverjanjem nastavitev vrat in pogona 
in odpravo manjših pomanjkljivosti.

Hkrati pa z rednim vzdrževanjem poskrbimo tudi za daljšo 
življenjsko dobo vrat. Nenazadnje lahko z doslednim 
vzdževanjem in upoštevanjem navodil preprečimo 
marsikatero napako ali okvaro.

Naši strokovnjaki to uredijo za vas.

Kakšen je 
postopek?

1. Pokličete 
nas ali nam 
napišete email

2. Mi zavrtimo 
kolesje

3. V najkrajšem 
možnem času 
poskrbimo za 
vaša vrata

IZDELAVA | DOBAVA | MONTAŽA
VZDRŽEVANJE | SERVIS | POPRAVILO

MENJAVA | PODPORA

To nas dela drugačne.

Za vas smo 
pripravili STRIP, 

da veste kaj 
pričakovati

IN
koga poklicati.
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Kdo?
Kaj?

Kako ...
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Podjetje Hörmann Slovenija ...

... je del svetovnega koncerna, ki predstavlja sinonim za vrhunska vrata najvišje 
kakovosti. Vzdržujemo tradicijo skupine, ki jo danes že v četrti generaciji vodi vnuk in 

pravnuki ustanovitelja podjetja Avgusta Hörmanna. Ukvarjamo se s prodajo, dobavo in 
montažo garažnih, vhodnih, notranjih, krilnih in industrijskih vrat Hörmann.

V naši dodatni ponudbi je še dvoriščni program, ki zajema dvoriščna vrata in ograje, 
nadstreške ter avtomatske in parkirne zapornice.

Našim kupcem zagotavljamo strokovno svetovanje, natančne izmere na objektih, hitro 
montažo, zanesljiv servis in kakovostno vzdrževanje vrat.

                                                            Smo strokovnjaki in             



41

Kdo smo torej ti strokovnjaki za vrata?

V podjetju smo ljudje, katerim je ljubezen do vrat zlezla pod kožo. Strast je prinesla »poklicno 
deformacijo«, da sedaj včasih še v prostem času na obisku pri prijateljih v mislih izmerimo 
dolžino in višino garažnih vrat. 

Pri svojem delu smo precizni in natančni. Na terenu se vedno srečujemo z različnimi kupci, 
novimi situacijami in ko to pomnožite s 40, dobite leta izkušenj in rešitev za vsak izziv. Na prvem 
mestu pa smo srčni prodajalci, monterji, serviserji, skladiščniki, marcaretingarji, finančniki, 
nabavniki – preprosti ljudje, ki ljubimo vrata. 

Ekipni duh oddelkov vzdržujemo tako, da imamo vedno posluh drug za drugega.
OPIS PODJETJA

HÖRMANN SLOVENIJA 41
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Vizija in poslanstvo podjetja.

Naša vizija je, da postanemo izbira št. 1 v Sloveniji,  
ko kupec pomisli na kakovostna vrata vseh vrst.

Vrata imamo v DNK in ker jih resnično ljubimo, si želimo to prenašati tudi na naše kupce. Pod skupnim imenom 
Hörmann lahko ponudimo toliko različnih vrat, da bodo kupci v nas zagotovo prepoznali zanesljivega partnerja. 

Nam ni pomembna samo cena, ampak predvsem kako dolgo, kako varno in kako zanesljivo, bodo neka vrata 
služila svojemu namenu. 

Naše poslanstvo je zagotavljanje varnosti in udobja z vrati Hörmann.

Vabljeni, da si preberete naš manifest na zadnji strani.

OPIS PODJETJA
HÖRMANN SLOVENIJA42

Za temi vrat i  smo l judje .

Ljudje,  k i  . . .
zaupanje strank pridobivamo z odzivnostjo. Skrbimo zase, za celovito osebnost in tako vplivamo na okolje. 

FLEKSIBILNOST. Delamo po svojih najboljših močeh, stojimo za svojimi besedami in dejanji. 

Zaupamo svojim sposobnostim. Vsako zgodbo začnemo in končamo z nasmehom. Za dober odnos s 

seboj izberemo iskrenost. Delamo zanesljivo - nič ni v našem poslu vredno več kot to, da se lahko na 

nekoga zaneseš. POŠTENOST. Kot izhodišče za vse ostale vrednote jemljemo poštenost, saj je le ta 

osnova za mirno vest ter življenje. SPOŠTOVANJE. S spoštovanjem pokažemo svojo hvaležnost. 

Smo prijazni, potrpežljivi in empatični. Pravimo, da je 

poštenost vedno govoriti resnico in tako nam ni potrebo 

razmišljati, kaj smo rekli nazadnje. PRIJAZNOST. 
V vsak nov dan vstopamo z nasmehom, z dobro pozitivno 

energijo. Nas predstavlja prijazen in nasmejan odnos do ljudi. PRIPADNOST. Zaupamo v 

blagovno znamko Hörmann, ker nam daje občutek varnosti, kar pomiri naše notranje strahove in takrat 

občutimo notranji mir in srečo. ODGOVORNOST. Smo odgovorni do vseh svojih vrednot, ki 

jih sprejemamo in živimo. Smo odgovorni za svoje zdravje, delo in dejanja. Smo odgovorni za svoje 

življenje. Smo odgovorni do samega sebe in ljudi v okolici. Skrbimo za odpravljanje notranjih konfliktov, 

za celovito osebnost, zase. Smo strpni in dobrosrčni. Smo odgovorni do dela, strank in sodelavcev. 

Izpolnjujemo dogovore in roke obveznosti.
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