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Maksimum güvenlik ve güvenilirlik için  
Hörmann kalitesi

Kendi ürün tasarımlarımız
Kapı ve garaj kapısı gibi hareketli yapı elemanları için 
büyüyen ve değişen fonksiyon ve güvenlik talepleri, 
konstrüksiyon ve donanımların devamlı yeniden 
geliştirilmesine neden olmaktadır. Profesyonel geliştirme 
ekibimiz, uzmanlık alanlarını işte burada kanıtlıyor.

İleri teknoloji üretim
Hörmann özel fabrikalardaki modern üretim tekniğine çok 
önem vermektedir. Bilgisayar destekli işlem sayesinde  
tüm kızaklar ve fonksiyonel parçalar tam ölçüde yerine 
mükemmel oturuyor.

Şehir planlama ve çevre kurumu Hamburg Hörmann ürünleri ile
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Uluslararası sertifikaya sahip  
güvenli çözümler
Hörmann’da ihtiyacınız olan tüm kapıları tek elden temin 
edebilirsiniz. Eş görünümlü ve gerekli fonksiyonlar ile: yangın 
koruması, dumar koruması, ses koruması ve hırsızlık emniyeti.
Hörmann yangın koruma çözümleri uluslararası geçerlidir. 
Birçok konstrüksiyon “İngiliz Standardı“na uygun ve böylece 
Commonwealth ülkelerinin çoğunda geçerli. Çin için de 
sertifikaya sahiptir, Hörmann Çin’de yangın koruması kapılar 
üretmektedir.

İlgili ülkelerde planlama ve uygulama için bayiler yanınızda.

Yetkili ürün danışmanlığı
Müşteri odaklı satış organizasyonunun tecrübeli 
danışmanları, ürün planlamasından başlayarak teknik 
belirlemeden inşaat teslimine kadar yanınızda.

Hörmann’ın iş ortaklarının özel eğitimli elemanları  
ve tecrübeli montajcıları sayesinde, uzmanlık eseri  
bir montaj garanti ediliyor.

Özel yangın merkezinde yangın testleri
Yangın sınama merkezimizde talep edilen ateş direnci  
ve duman geçirgenliği üzerinde daima yeni ve genişletme 
çalışmaları yapmaktayız. Bu testlerin sonuçlarında yangın 
koruma hakkında iyi neticeler alınmaktadır. Bu gerçeğe 
yakın koşullar altında yapılan testler, yetkili ve resmi 
denetlemeler ve sertifika alabilmek için bir ön çalışmadır.

Uyumlu sistem görünümü
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Hörmann iç mekân kapı ürün yelpazesi
Tüm taleplere uygun çözümler
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Soldaki resim:
DC Tower, Viyana Hörmann ürünleri ile

Fonksiyonel kapıları
Hörmann sağlam sac iç kapılardan güvenli daire dış kapılarına, tam 
camlı ofis kapılarından termik dış kapılara kadar birçok renk seçeneği 
ve donanım varyasyonu içeren zengin bir ürün yelpazesi sunuyor.

Sabit pencereler
Hörmann pencere elemanları standart pencere olarak kullanılmasının 
yanında zeminden tavana kadar olan yüksekliklerde üretilerek mekân 
bölücü olarak, daha fazla ışık ve daha iyi görüş sağlamak amacıyla  
da uygulanabilir. Geniş görüş açısı sağlayan pencereler ısı yalıtımlı, 
ses ve ışın korumalı ve de yangına dirençli F30 ve ateşe dayanıklı F90 
modellerde sunulmaktadır. Çıta düzeni, boşluk ve eğim için özel 
çözümler üretmek mümkündür.

Tam camlı kutu profil elemanları  
ve otomatik sürme kapıları
Hörmann sac ve alüminyum yangın/duman geçirmez ve camlı T30, 
T60 ve T90 kapıları; sertifikalandırılmış güvenlikleri, kusursuz 
fonksiyonları ve % 100 uyumlu görünümleri ile sizi ikna edecek. 
Hörmann otomatik sürme kapılar sayesinde, profil çerçeveli 
elemanların şeffaflığını ve bariyersiz yapı veya yangın koruması 
gereksimlerini birleştirebiliyorsunuz. Hörmann bu ürün yelpazesi  
ile hedef projelerde yangın koruması konsepti için süreklilik sağlayan 
mimari çözümler sunuyor.

Sac ve paslanmaz çelik çok fonksiyonlu kapılar
Çok fonksiyonlu sac kapılar mimarlara ve inşaat sahiplerine avantajlar 
sunuyor: Farklı fonksiyon taleplerini karşılayan kapılar, aynı bina katına 
monte ediliyor; aralıksız ve eş görünümü sayesinde kapı görünümü 
tam uyumlu. STS / STU sac ve paslanmaz çelik kapıların görünümü 
zarif ve birbiriyle uyumludur.
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Trendleri belirleyen yapılar için  
sürdürülebilir üretim

Sürdürülebilirliği  
IFT Rosenheim tarafından 
belgelendi ve onaylandı
Sadece Hörmann tüm çok fonksiyonlu 
kapılardaki tekrar kullanılabilen ham 
madde kullanımını, ISO 140425’e göre 
çevre ürün deklarasyonu (EPD)* 
Rosenheim’daki Fenstertechnik (ift) 
tarafından onaylattırdı. Bu test için 
esas alınan Product Category Rules 
(PCR) kapılar ve pencere ift Rosenheim 
GmbH, baskı PCR-TT-0.1. Çevreye 
zarar vermeyen üretim 
DIN EN 14040/14044’e göre tüm 
kapılarda eko bilanço ile onaylanmıştır.

Hörmann  
uzmanlığıyla sürdürebilir 
üretim
Hörmann sayısız projelerde tekrar 
kullanılabilen ham maddelerle büyük 
tecrübeler toplamıştır. Bu bilgi birikimini 
sizin projeniz için de kullanıyoruz. Sizin 
için diğer bir avantaj: Her proje için 
Leed sertifikası için gerekli bilgiler 
otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Hörmann’dan  
istikrarlı üretilen 
fonksiyonlu kapılar
 - Çevreye duyarlı üretim

Örn. fabrikada uygulanan ve çözelti 
maddesi içermeyen toz boya, montaj 
mekanında VOC oranı çok az son 
kat boyalar veya astarlarla son işlem.

 - Bölgesel ham madde kullanımı
Kullanılan ham maddelerın çoğu 
Almanya’dan ve Orta Avrupa’dan 
sağlanmaktadır.

 - Uzun ömürlü, az bakım  
gerektiren ürünler
Fonksiyon testinde açılma kapanma 
hareketi 200000 kez test edilmiştir.

* Daha fazla bilgiye www.hoermann.de/Dokumentationen üzerinden ulaşabilrsiniz8



Hörmann’ın mimari programı
850’den fazla ürün için 9000’den fazla çizim

Mimarlık Programı
Modern ve kullanıcı dostu program arayüzü sayesinde Hörmann 
ürünlerini planlamak artık daha kolay. Menü sütünü ve semboller 
ve de arama fonksiyonu gibi net kullanım tasarımı sayedinde 
teknik şartnamelere ve 850’den fazla Hörmann ürün çizimlere 
(DWG ve PDF format) kolay ve hızlı ulaşım. Gerçekçi fotoğraf 
tasvirleri birçok ürünün bilgisini destekliyor.

Mimar programını Web sürümü olarak  
www.hoermann.com.tr/forumlar/mimarlik-programi  
adresinden ücretsiz indirebilirsiniz.
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Çok fonksiyonlu kapıların ana fonksiyonlarını 
(örneğin yangın koruması) özel gereksinimlere göre 
geliştirebilirsiniz. Birçok ilave fonksiyonlar sunuluyor. 
Örneğin yangın koruma kapınıza RC 2 hırsızlık 
engelleyici güvenlik donanımı ekleyebilirsiniz. Tüm 
kombinasyon seçenekleri için bkz. tablo sayfa 25.

Yangın koruması veya duman geçirmez – 
Hörmann çok fonksiyonlu kapıların görünümleri 
daima eş görünümlüdür. Fonksiyonlardan 
bağımsız, tüm kapılar görsel olarak uyumludur. 
Böylece kapının genel görünümü uyumlu.

Özel  
kombinasiyonlar

Eş görünümlü  
sistemler21

Hörmann tercih etmek için nedenler
Tüm fonksiyonlarda eş görünümlü sistem görünümü
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EN 16034 ve EN 14351  
yeni Avrupa standartlara uygun
Çelik yangın kapıları H3 OD avrupa yangın 
koruması gereksinimlerine göre tasarlanmış, 
EN 16034 ürün standardına uygundur ve DIN 4102 
ve EN 1634 standartlarına göre test edilmektedirler. 
Bunun anlamı: Ürün standardı yürürlüğe girdikten 
sonra bu ülkeye has sertifikalara sahipsınız. 
Yangın koruma planlaması için sadece bu Avrupa 
standardı, ve gerekirse ülkeye has gereksinimler 
geçerlidir. Sac çok fonksiyonlu kapılar D65 OD 
EN 14351 standardına uygundur ve CE işareti ile 
sunulmaktadır.

Baryersiz  
geçişler

Geleceği  
bugün tasarlamak3 4

Hörmann otomatik döner kapı motorları sayesinde 
geçişler bariyersiz ve üniversal kullanım imkanı.  
Çok fonksiyonlu kapılarımız fabrikadan motorlu 
gönderilmektedir. Otomatik kapıyı buton, radar veya 
hareket bildirgesi veya BiSecur kablosuz teknolojiye 
sahip Hörmann kontrol elemanları, örneğin uzaktan 
kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
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Çok fonksiyonlu kapı OD
Zarif kapı görünümü ve yüksek stabilite 
ve kanat sağlamlığı

Tam alan yapıştırılmış kapı kanadı ile
Kapı kanadın tam alan yapıştırılmış birleştirme 
konstrüksyonu  sayesinde yüksek stabilite ve kanat 
sağlamlığı Kapı daima güvenilir bir şekilde kapanır.

Uyumlu görünüm
Çift kanatlı kapılarda her kapı kanattaki yemyüz geçiş 
sayesinde kapının genel görünümü uyumludur.
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T30 RS RC 2 RC 3dB WK 2 MZ

Düz yüzeyler
Hörmann çok fonksiyonlu kapılar OD yüzeyleri daima  
düz kalır. Avantajınız: Kapı kanadında çekme veya 
pürüzsüzlükler adeta imkansız.

Optimum kasa çözümü
Hörmann kapı kasa sisteminin duvar bağlantısı sağlam  
ve kapı fonksiyonu mükemmel. Tüm duvar yapısı için 
optimum kasa çözümü sunuluyor.
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1 Arzuya göre bini ve kapı kanadı
Hörmann çok fonksiyonlu kapılar 
ince bini (standart) veya kalın bini 
olarak sunuluyor. Uyumlu kapı 
görünümü için OD kapıların kapı 
kanatları binisiz olarak da 
sunuluyor.

2 Renkli yüzeyler
Kaliteli kapı görünümü için kapı 
kanatları sadece galvanizli ve toz 
boya astarlı sunulmuyor, kapı 
kanatları opsiyonel olarak tercihe 
bağlı RAL renklerde veya dekor 
yüzeyleri ile temin edilebilir 
(H3 OD, D65 OD). Bunun için 
DryFix kapı kasası montajını 
tavsiye ediyoruz (bilgiler için  
bkz. sayfa 18.)

3 Güvenilir kilitli
Hörmann sac kapılarda değişimli 
ve barele uygun delikler standart. 
Çift kanatlı kapılarda sağlam sabit 
kanat sürgüsü veya kenar sürgüsü 
sabit kanadı güvenilir bir şekilde 
kilitlemektedir.

Ayrıntısına kadar kalite
Tüm çok fonksiyonlu kapılarda kaliteli standart donanımlar

İnce bini Kalın bini Binisiz model

Resimdeki kapıda özel 
donanımlar mevcuttur.

1

6

6

7

7

5

3 4

2

8

111
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3D

4 Kaliteli ve güzel görünümlü kapı kolları
Çok fonksiyonlu kapı ile birlikte standart sunulan siyah 
Polipropilen FS yuvarlak saplı kapı kolu takımı çok 
sağlam ve konforlu. Bir kısa ayna, sabit döner yataklı 
kapı kolu ve bir oda kapısı anahtarı kaliteli donanımı 
tamamlamaktadırlar. Hırsızlık engelleyici kapılar 
standart olarak EN 1906 / DIN 18257 sınıf ES 1  
(kısa levha) ve ES 2 / ES 3 (uzun levha) uyarınca test 
edilmiş alüminyum FS güvenlik takımı ile ve silindir 
kaplamasıyla ve delme emniyetli profil silindiriyle 
sunulmaktadır.

5 Kendinden kilitleme fonksiyonu standart
Standart kendiliğinden kapanma fonksiyonu, yangın 
veya duman koruma kapısını alırken size iyi bir hiz 
verecek. Kendiliğinden kilitleme fonksiyonu tek kanatlı 
kapılarda sağlam yaylu menteşe veya Hörmann kızak 
rayı kapı kapatıcısı HDC 35 ile gerçekmeşmektedir 
(donanım ve ölçülere bağlı).

Çift kanatlı yangın ve duman geçirmez kapılarda kollu 
kapı kapatıcısı standart (resim yok). Mekanik kapanma 
sıralayıcısı her iki kapı kanadın doğru kapanma sırasını 
sağlamaktadir.

6 Bakımı kolay menteşeler
Çok fonksiyonlu kapılarımız 2 sağlam ve rulmalı 
menteşeye sahiptirler.
OD çok fonksiyonlu kapılar ile daha fazla konfor:  
kapı kanadındaki bakımı kolay menteşe makaraları 
değiştirmek çok kolay.

7 Optimum ayarlanmış üç boyutlu menteşeler
Çok fonksiyonlı kapınızı sonradan pratik bir şekilde 
ayarlamak için üç boyutlu menteşeleri kullanabilirsiniz. 
Küçük montaj toleransları dengelemek mümkün. 
Menteşeler galvanizli toz boya astarlı (ses koruması  
ve binisiz kapılarda standart) veya kaliteli paslanmaz 
çelik olarak temin edilebilir.

8 Sağlam çelik güvenlik pimleri
Daha güvenlisi daha iyi: yangın durumunda yangın  
ve duman geçirmez kapılardaki çelik güvenlik pimleri 
menteşe tarafında ek güvenlik sunuyor. Hırsızlık 
engelleyici model kapılar 7 masif çelik güvenlik pimleri 
ile (dayanım sınıfına bağlı) kapının sökülmesine karşı 
koruma sunmaktadırlar.

Tek kanatlı kapılarda Hörmann kızak rayı kapı kapatıcısı HDC 35 standart 
(donanımlara ve ölçülere bağlı)

Çift kanatlı kapılarda kızak rayı kapı kapatıcısı TS 5000 ISM opsiyonel

Standart rulmanlı menteşeler

Opsiyonel üç boyutlı paslanmaz 
çelik menteşeler

Sağlam güvenlik pimleri (resim  
çok fonksiyonlu kapı OD)

Kapı kanatlardaki silindir  
dilleri değiştirmek kolay  
(resim çok fonksiyonlu kapı OD)

5

5

66
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Kasa sistemi
Esnek, çok yönlü ve hızlı montaj

Avantajlar:
•	 Sac kalınlığı 2 mm
•	 Zemin altı bağlantısı 30 mm, montajda kısaltılabilir
•	 Profillenmiş conta oyuğu
•	 Standart olarak galvanizli ve toz astar boyalı,  

kirli beyaz renginde (RAL 9002’ye benzer)
•	 Opsiyonel olarak tercihe bağlı RAL renklerde
•	 Çapraz bağlantı veya çelik dolgu parçalı montaj 

kulakçıklar sayesinde hızlı ve kolay montaj

Ön teslimat
Sorunsuz montaj için kaliteli ve nitelikli kapı kasalarını  
üç boyutlu menteşeler ile sunuyoruz. Böylece size montaj 
için planlama serbestliği sağlıyoruz:

•	 Kapı kasaları henüz yapı aşamasında monte edilebilir.
•	 3D menteşeler dahil kapı kanadı inşaat aşamasından 

sonra monte edilir ve böylelikle hasar görmesi veya 
kirlenmesi önlenmektedir.

* Zemin altı bağlantısı olmayan DryFix ve iç inşaat kapı kasaları

Hörmann kapı kasa sistemi sağlam ve optimum 
duvar bağlantısı sunmaktadır ve kapı kanadı için 
optimum koşulları sunmaktadır: kalici kalite, 
güvenilir stabilite ve zorlamalara karşı dayanıklılık. 
Her duvar türü için Hörmann kalitesinde özel kasa 
çözümleri sunuluyor:

Masif duvarlar için cam yünü 
dolgulu kapı kasaları
Hızlı ve temiz montaj için DryFix kapı kasası  
(sayfa 18)

İç inşaat için cam yünü  
dolgulu kapı kasaları
Sonradan montaj için görünmez vidalı çift cidar  
tam kasa (sayfa 20)

Masif duvarlar için harç  
dolgulu kapı kasaları
Yüksek talepler için kasa model zenginliği (sayfa 22)
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Köşe koruması
Üretim sırasında kilit karşılığı 
ile üretilmeyen tüm kapılar 
standart olarak kaliteli 
plastik köşe koruması ile 
sunulmaktadır. Bu koruma 
astarı ve montaj mekânında 
uygulanan son kat boyayı 
etkili bir şekilde korumaktadır. 
Ayrıca kapı daha sessiz 
kapanmaktadır.

Conta oyuğu
Çok fonksiyonlu kapılar için sac  
kapı kasaları standart olarak kapı 
kasalarında contalarla donatılmıştır. 
Özel conta oluğu sayesinde contaların 
yapıştırılmasına gerek yoktur.

Eşgörünümlü kaplama 
kapakları
Dış gövde montajlı kasalarda 
eşgörünümlü kaplama kapaklar 
sayesinde kasanın görünümü  
çok güzel. Kapaklara boya  
ya da rötuş uygulanabilir.

Sabitleme deliklere sorunsuz montaj

Boyasız kapı kasası

Tek kat boyalı kapı kasası

Dolgulu ve boyalı kapı kasası: Kapak tamamen örtülü 
vaziyette ve görünmez.
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Montaj filmi izlemek için:
www.hoermann.com.tr/videolar

Kapı kasasını açılıklığa yerleştiriniz ve sabitleyiniz

Kapı kasasını vidalayınız

Bağlantı derzini kapatınız ve sabitleme deliklerini örtünüz

Masif duvarlar için cam yünü dolgulu kapı kasaları
DryFix kapı kasası ile hızlı ve temiz montaj

DryFix kapı kasası ile  
kolay montaj
Hörmann DryFix kapı kasası kolay, hızlı ve temiz 
montaj için ideal çözüm. Avantaj: Kapı kasası 
fabrikadan cam yünü veya alçıpan şeritlerle hazır 
vaziyette gönderiliyor. Böylece montajda % 50 
zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Her sabitleme 
noktası için kullanılan 100 mm’lik (ytong’da 160 mm) 
tek çapraz bağlantı kasa için maksimum stabilite 
sunmaktadır. Sabitleme delikleri kapak ile örtülür  
ve kasa binisinde görünmez, yani kapalı kapıda 
görünmez. Harçsız montaj sıvasız tuğla duvarı için 
optimum montaj tipidir, kirlenme riski az ve kasa 
veya örme duvarın hasar görmesi minimum seviyede. 
DryFix kapı kasası inşaatlara sonradan da sorunsuz 
monte edilebilir.
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DryFix kasa
Sıvasız tuğla duvara  
montaj için ideal

Çapraz bağlantılı DryFix
(sıvasız tuğla duvar / beton)

Çapraz bağlantılı DryFix
(sıvalı örme duvar)

Çapraz bağlantılı DryFix
(Ytong)

37

37

33 / 76

37

50

50

50

23

23

23

10
10

10

56
 / 6

6*
56

 / 6
6*

56
 / 6

6*
11

0 
/ 1

20
*

11
0 

/ 1
20

*
11

0 
/ 1

20
*

Örtülü dübel montajlı ve cam yünü dolgulu 
çift cidarlı tam kasa
(örme duvar / sıvasız tuğla duvar / beton, 
sıvalı örme duvarlarda da uygulanabilir)

10
15

50

56
 / 6

6*

Örtülü dübel montajı olarak hemyüz 
kapaklı blok kasa
(örme duvar / beton)

Açıklıkta örtülü dübel montajı olarak 
hemyüz kapaklı blok kasa
(örme duvar / beton)

Genişletilmiş kapı pervazlı ve örtülü 
dübel montajlı çift cidar blok kasa
(örme duvar / beton)

73

73 115

50

50 5026,5

10
10

10
10 10

46
 / 5

6 
/ 6

6*
46

 / 5
6 

/ 6
6*

46
 / 5

6 
/ 6

6*
11

9,
5

Tüm ölçüler mm cinsindedir
* Kapı kanat kalınlığından ve bini çıkıntısından bağımsız
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İç inşaat için cam yünü dolgulu kapı kasaları
DryFix köşe kasa ve tam kasa ile hızlı ve örtülü montaj

Örtülü vidalamalı çift cidar  
tam kasası
Çift cidarlı tam kasa sistemi sonradan yapılan 
montajlar için ideal. Bölme duvar bağlantısı 
genelde 8 sabitleme noktasından ve tek vida 
ile gerçekleşmektedir (tek kanatlı kapılarda). 
İlk önce köşe kasa profil 1 monte edilir. Bu 
adımdan sonra optimum kapanma için kapı 
kanadı ayarlanabilir. Duman koruma, ses 
koruma veya ısı yalıtımı kapılarda bu aşama 
çok avantajlıdır. Ardından karşı kasa profil   
2 monte edilir. Ardından her iki kasa profili 
conta oyuğuna örtülü vaziyette vidalanır.  
Kapı contası sayesinde vida görünmüyor. 
Menteşe olmayan tarafdaki 76 mm’lik kasa 
pervazı sayesinde, montaj mekânında kasayı 
cam yünü ile kaplamak mümkündür. İlgili 
şekillendirilmiş parçalar fabrikadan opsiyonel 
olarak temin edilebilir.

Köşe kasa profil 1 kasa açıklığa yerleştirilip sabitlenmektedir

Köşe kasa profil 1 bölme duvar ile vidalanır

Karşı kasa profil 2 conta oyuğu profil 1 ile vidalanmıştır 
ve kapı contası ile örtülmüştür
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Çapraz bağlantılı DryFix
(ahşap bölme duvar F90 B)

Vidalama montajlı köşe ve ilave kasası
(bölme duvar konstrüksiyonu)

Vidalama montajlı tam kasa
(bölme duvar konstrüksiyonu)

Örtülü dübel montajlı ve cam yünü 
dolgulu çift cidarlı tam kasa
(bölme duvar konstrüksiyonu) 
F90 A ve F90 B (resimdeki F90 A)
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Tüm ölçüler mm cinsindedir
* Kapı kanat kalınlığından ve bini çıkıntısından bağımsız

Açıklıkta örtülü dübel montajı olarak 
hemyüz kapaklı blok kasa
(bölme duvar konstrüksiyonu)
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Masif duvarlar için harç dolgulu kapı kasaları
Yüksek talepler için kasa modelleri

Daha fazla stabilite ve sağlamlık
Kapı kasası stabilitesi ve sağlamlık talepleri için harç 
ile doldurulmuş montaj seçeneği ideal. Ağır ve çok 
kullanılan kapılar için doğru seçim. Fabrikadan 
gönderilen sabitleme sistemi sayesinde hızlı ve 
kolay montaj, dolgu parçaları dahil. 80 – 100 mm 
dübel uzunluğu sayesinde bu tür kasa modellerin 
montajı kolay.

Dübel montajlı köşe kasa
(örme duvar / beton)

Çapraz bağlantılı köşe kasası
(örme duvar / sıvasız tuğla duvar / beton)

Dış gövdeye dübel montajlı köşe kasası
(örme duvar / beton)

Örtülü dübel montajlı köşe kasası
(sıvasız tuğla duvar / beton)

20

20

20

50

50

50

10
10

10

10
10

10

46
 / 5

6 
/ 6

6*
56

 / 6
6*

46
 / 5

6 
/ 6

6*
83

 / 9
3 

/ 1
03

*
93

 / 1
03

*
83

 / 9
3 

/ 1
03

*

10

10 30

50

46
 / 5

6 
/ 6

6*
83

 / 9
3 

/ 1
03

*

22



Kaynak montajlı köşe kasa
(Ytong)

Dübel montajlı köşe ve ilave kasa
(örme duvar / beton)

Kaynak montajlı köşe ve ilave kasa
(Ytong)

Örtülü dübel montajı ve kaynak montajlı ilave 
kasa ile köşe ve ilave kasası
(sıvasız tuğla duvar / beton)
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Tüm ölçüler mm cinsindedir
* Kapı kanat kalınlığından ve bini çıkıntısından bağımsız

Dübel montajlı tam kasa
(örme duvar / beton)

Çapraz bağlantılı tam kasa
(örme duvar)

Kasa dış gövde dübel montajlı tam kasa
(sıvasız tuğla duvar / beton)

Kaynak montajlı tam kasa
(Ytong)
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Açıklığın önünde örtülü dübel montajı 
olarak hemyüz kapaklı blok kasa
(örme duvar / maks. T30 kapılar)
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Yangın ve duman geçirmez kapılar
Duman ve yangın hasarları ölümcül teklikelere yol açabilir. Bundan 
dolayı yangın ve duman koruma modellerin önemi artmaktadır. Test 
edilmiş ve kurumlardan sertifikalanmış Hörmann yangın ve duman 
koruma kapılara güvenebilirsiniz.

Ses yalıtımlı kapılar
Gürültü sadece konsantre bozukluğa değil, stres ve kalici hastalıklara 
da neden olabilir. Bundan dolayı gürültüyü oluştuğu yerde yalıtmak 
önemlidir. Hörmann ses koruma kapıları gürültüyü maksimum 61 dB’e 
kadar izole etmektedir.

Güvenlik kapıları
Önce emniyet! Hörmann hırsızlık engelleyici kapılar 1999 yılından  
beri DIN ENV 1627 ila 1630 Avrupa standartlarına göre test edilip 
sertifikalanmaktadır. Dayanım sınıfı RC 3 EN 1125’e göre tam panik 
fonksiyonlu çift kanatlı kapılar, acil çıkışlarınızı hırsızlığa karşı  
güvenilir bir şekilde korumaktadırlar.

Çok amaçlı kapılar
Depo veya büro, iç veya dış mekan, özel donanımı dahil veya hariç – 
Zengin Hörmann çok amaçlı kapı ürün yerpazesi birçok talepleri 
karşılamaktadır.

Taleplerinize daima uygun çözüm
Yangına dirençli, duman geçirmez, ses geçirmez, hırsızlık emniyetli

T30 RS

RC 2 RC 3 RC 4

dB

WK 2 WK 3 WK 4

MZ

T60 T90
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Fonksiyonlar

T30 T60 T90 RS dB WK 2
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Kapı modeli Model Sayfa

H3D Tek kanatlı 27 ■ ■ ● ● ●

H3 OD Tek kanatlı 29 ■ ■ ● ● ● ●* ●*

H3 OD Çift kanatlı 29 ■ ■ ● ● ● ●**

H3 G Tek kanatlı 30 ■ ■ ●

H3 VM Çift kanatlı 30 ■ ■ ● ●

H3 KT Tek kanatlı 31 ■ ■ ● ● ●

H6 Tek kanatlı 33 ■ ■ ● ● ●

H6 Çift kanatlı 33 ■ ■ ● ● ●

H16 OD Tek kanatlı 35 ■ ■ ● ● ●

H16 OD Çift kanatlı 35 ■ ■ ● ●

H16 Tek kanatlı 36 ■ ■ ● ● ● ● ●

H16 Çift kanatlı 37 ■ ■ ● ● ●

H16 G Tek kanatlı 36 ■ ■ ●

H16 G Çift kanatlı 37 ■ ■

RS55 Tek kanatlı 39 ■ ■ ●

RS55 Çift kanatlı 39 ■ ■ ●

HS75 Tek kanatlı 41 ■ ● ■ ●

H16 S Tek kanatlı 41 ■ ■ ■ ■ ●

D65 OD Tek kanatlı 43 ■ ● ● ●*** ●*** ●

D65 OD Çift kanatlı 43 ■ ● ● ●*** ●

D65 Tek kanatlı 45 ■ ● ●

D65 Çift kanatlı 45 ■ ● ●

■ Ana fonksiyon – standart

● İlave fonksiyon – uygun donanımda

* Yangın kapısı H3 olarak teslimat

** Yangın kapısı H3 VM olarak teslimat

*** Güvenlik kapısı E65 olarak teslimat

İhtiyacınıza göre kombinasyon
Tüm seçeneklere genel bakış

25



Hörmann ürünleri
•	T30 sac yangın kapıları H3
•	T90 sac yangın kapıları H16
•	Sac duman geçirmez  

kapılar RS 55
•	Çok amaçlı kapılar D65
•	Çok amaçlı kapılar D55
•	T30 paslanmaz çelik yangın 

kapıları STS / STU

Tower 185, Frankfurt
Mimar: Christoph Mäckler Mimarlık,  
Frankfurt am Main

Ön sertifikayı veren
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

WK 2

T30 yangın kapısı
H3D
Tek kanatlı

Ana fonksiyon

Yangına dirençli

Duman geçirmez

(uygun donanımla)

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
45 mm

Ses geçirimsiz
Ses izolasyon ölçüsü 
37 ila 44 dB

Hırsızlığa karşı 
güvenli

1125 mm’ye kadar

22
50

 m
m

’y
e 

ka
da

r

Yangın kapısı H3D-1

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 45 mm

Sac kalınlığı 1,0 mm

Bini şekli İnce bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm

Beton ≥ 100 mm

Ytong tuğla ≥ 150 mm

Ytong plakalar ≥ 150 mm

DIN 4102-4, Tab. 48’e göre montaj 
duvarları ≥ 100 mm

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Ses koruması sınıfı II III

Contalı kenar profili ile 41 dB -

Yaylı alt panel lastiği ile 37 dB -

Contalı dayanma rayı ile - 44 dB

H3D-1

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 625 – 1125 1750 – 2250

İlave fonksiyonlar

Bitmiş 
zemin 
kotu

T30

RS

dB
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Hörmann ürünleri
•	Sac yangın kapıları H3
•	Sac yangın kapıları H16
•	Paslanmaz çelik yangın kapıları STS
•	Sürme yangın kapıları FST

Bielefeld Üniversitesi Bina “X”
Mimar: Mimar ve Mühendislik bürosu agn Niederberghaus & Partner,  
Ibbenbüren



İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Dekor yüzeyler Sayfa 50

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

Tüm ölçüler mm cinsindedir

T30 yangın kapısı
H3 OD
Tek ve çift kanatlı

Yangına dirençli

Duman geçirmez

Ana fonksiyon

T30

RS

Hırsızlığa karşı 
güvenli
Camlı ve üst parçalı 
kapılarda kullanılamaz

H3 olarak teslimat

H3-1 olarak teslimat

Dekor yüzeyler
Kalın bini olarak

İlave fonksiyonlar

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

Kalın bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

Binisiz
Kapı kanat kalınlığı 
59 mm

1250 mm’ye kadar
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1500 mm’ye kadar
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Yangın kapısı H3-1 OD H3-2 OD

Konstrüksiyon Tam alan yapıştırılmış lamine 
konstrüksiyon

Tam alan yapıştırılmış lamine 
konstrüksiyon

Kapı kanadı 65 / 59 mm 65 / 59 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm

Bini şekli İnce bini / kalın bini / binisiz İnce bini / kalın bini / binisiz

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm / ≥ 175 mm* ≥ 115 mm / ≥ 175 mm*

Beton ≥ 100 mm / ≥ 140 mm* ≥ 100 mm / ≥ 140 mm*

Ytong tuğla ≥ 150 mm ≥ 175 mm

Ytong plakalar ≥ 150 mm ≥ 175 mm

DIN 4102-4, Tab. 48’e göre montaj 
duvarları ≥ 100 mm ≥ 100 mm

DIN 4102-4, Tab. 49’a göre montaj 
duvarları ≥ 130 mm ≥ 130 mm

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Isı yalıtımı UD
DIN ISO 10077-1 göre 1,5 W/ (m²·K)** 1,5 W/ (m²·K)**

Ses koruması sınıfı I
(Standart)

II
(Opsiyonel)

III
(Opsiyonel)

I
(Standart)

II
(Opsiyonel)

III
(Opsiyonel)

Contalı kenar profili ile 33 dB - 42 dB 33 dB - 42 dB

Yaylı alt panel lastiği ile 32 dB 38 dB - 32 dB 38 dB 42 dB

Contalı dayanma rayı ile 33 dB - 42 dB 33 dB - 42 dB

4 taraflı çepeçevre kapı kasası 33 dB - 42 dB 33 dB - 42 dB

* Üst parça ile
** Camsız ve üst parçasız kapıda

RC 2

RC 3

RC 4

Ses geçirimsiz
H3 OD: 32 – 42 dB ses 
izolasyon ölçüsü

dB
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2500 mm’ye kadar

H3-1 OD H3-2 OD

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 500 – 1500 500 – 2500 1375 – 2500 1750 – 2500

Sabit üst parça ile – 3500 – 3500

Trafik kanat genişliği 750 – 1250

Sabit kanat genişliği 500 – 1250

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

T30 yangın kapısı
H3 G / H3 VM
Tek ve çift kanatlı

Ana fonksiyon

İlave fonksiyonlar

Yangına dirençli

H3 G-1 H3 VM-2

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 875 – 1500 2500 – 3250 1375 – 3000 1750 – 3500

Sabit üst parça ile

Trafik kanat genişliği 1000 – 1500

Sabit kanat genişliği 500 – 1500

Duman geçirmez
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1500 mm’ye kadar 3000 mm’ye kadar
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(uygun donanımla)

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

T30

RS

Yangın kapısı H3 G-1 H3 VM-2

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 65 mm 65 mm

Sac kalınlığı 1,5 mm 1,5 mm

Bini şekli İnce bini İnce bini/kalın bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 240 mm ≥ 175 mm

Beton ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Ytong tuğla ≥ 175 mm ≥ 175 mm

Ytong plakalar ≥ 175 mm ≥ 175 mm

DIN 4102-4, Tab. 48’e göre montaj 
duvarları ≥ 100 mm ≥ 100 mm

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Isı yalıtımı UD
DIN ISO 10077-1 göre 1,6 W/ (m²·K)

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

Kalın bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

Dış duvar 
kullanımı için

RC 2

WK 2

Bitmiş 
zemin 
kotu

T30 yangın kapısı
H3 KT
Tek kanatlı

Dış duvarlarda 
kullanım
Genel yapı sertifikası ile

Ana fonksiyon

İlave fonksiyonlar

Yangına dirençli

Yangın kapısı H3 KT

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 55 mm

Sac kalınlığı 1,5 mm

Bini şekli Kalın bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm

Beton ≥ 100 mm

Ytong tuğla ≥ 150 mm

Ytong plakalar ≥ 150 mm

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Isı yalıtımı UD
DIN ISO 10077-1 göre 1,9 W/ (m²·K)

Ses yalıtımı 38 – 45 dB

Güvenlik RC 2

Rüzgar yükü Sınıf C5

Yoğun yağmurda su geçirmezlik Sınıf 1A (içe açılır)
Sınıf 2A (dışa açılır)

Hava geçirgenliği Sınıf 3

Çalışma kuvvetleri Sınıf 1 (içe açılır)
Sınıf 2 (dışa açılır)

Mekanik sertlik Sınıf 4

Sıcaklık farkı tepkisi Sınıf 2(d) / 2(e)

Belirtilen değerler kapı modeline ve montaj durumuna bağlıdır.

H3 KT

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 625 – 1125 1750 – 2250

Kalın bini
Kapı kanadı kalınlığı 
55 mm, sac kalınlığı 
1,5 mm

T30

Ses geçirimsiz
Ses izolasyon ölçüsü 
38 ila 45 dB

Hırsızlığa karşı 
güvenli

dB

1125 mm’ye kadar
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(uygun donanımla)
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Hörmann ürünleri
•	Sac yangın kapıları H3
•	Sac çok amaçlı kapılar D45 / D55
•	Sürme yangın kapıları FST
•	Sac yangın kapıları STS

ESO European Southern Observatory, Garching Münih yakınlarında
Mimar: Auer Weber, Münih
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

1250 mm’ye kadar
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RC 2

WK 2

T60 yangın kapısı
H6
Tek ve çift kanatlı

İlave fonksiyonlar

Ateşe dayanıklı

Yangın kapısı H6-1 H6-2

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 65 mm 65 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm

Bini şekli İnce bini/kalın bini İnce bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115* / 175 mm ≥ 175 mm

Beton ≥ 100* / 140 mm ≥ 140 mm

Ytong tuğla ≥ 175* / 200 mm ≥ 200 mm

Ytong plakalar ≥ 175* / 200 mm ≥ 200 mm

Bölme duvarlar ≥ 125 mm ≥ 125 mm

* BR genişliği 625 mm’ye kadar ve BR yüksekliği 750 mm’ye kadar

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Isı yalıtımı UD
DIN ISO 10077-1 göre 1,7 W/ (m²·K) 1,7 W/ (m²·K)

Ses koruması sınıfı II III II III

Contalı kenar profili ile 40 dB - - 42 dB

Yaylı alt panel lastiği ile 38 dB - 37 dB -

Contalı dayanma rayı ile - 43 dB - 45 dB

4 taraflı çepeçevre kapı kasası - 43 dB - -

Duman geçirmez

Ses geçirimsiz
Ses izolasyon ölçüsü 
37 ila 45 dB

Hırsızlığa karşı 
güvenli
2500 × 2500 mm’ye 
kadar

2500 mm’ye kadar

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

H6-1 H6-2

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 625 – 1250 1750 – 2500 1375 – 2500 1750 – 2500

Sabit üst parça ile – 3500 – 3500

Trafik kanat genişliği 750 – 1250

Sabit kanat genişliği 500 – 1250

Ana fonksiyon

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

Kalın bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

1250 mm’ye kadar

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

(uygun donanımla)

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

RS

dB

T60

33



Hörmann ürünleri
•	T30 sac yangın kapıları H3
•	T30 alüminyum yangın kapıları 

HE 321
•	Otomatik sürme kapılar AD 100
•	T30 sac yangın kapısı H3
•	T90 sac yangın kapısı H16
•	T30 çelik kutu profil kapısı 

HL 310 / 320
•	T90 çelik kutu profil kapısı HL 921

RAMADA Hotel & Conference Center Münih
Mimar: Katrin Hootz mimarlık bürosu, Münih



Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

T90 yangın kapısı
H16 OD
Tek ve çift kanatlı

Ateşe dayanıklı

Duman geçirmez

Ana fonksiyon

RS

Hırsızlığa karşı 
güvenli
Sadece H16-1 OD: 
Camlı ve üst parçalı 
kapılarda kullanılamaz
625 × 1750 mm’den
1250 × 2500 mm’ye 
kadar

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

Kalın bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

1250 mm’ye kadar

17
49

 m
m

’y
e 

ka
da

r

1250 mm’ye kadar

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

Yangın kapısı H16-1 OD H16-2 OD

Konstrüksiyon Tam alan yapıştırılmış lamine 
konstrüksiyon

Tam alan yapıştırılmış lamine 
konstrüksiyon

Kapı kanadı 65 mm 65 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0

Bini şekli İnce bini/kalın bini İnce bini/kalın bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 175 mm ≥ 175 mm

Beton ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Ytong tuğla ≥ 200 mm ≥ 200 mm

Ytong plakalar ≥ 200 mm ≥ 200 mm

DIN 4102-4, Tab. 48’e göre montaj 
duvarları ≥ 125 mm ≥ 125 mm

DIN 4102-4, Tab. 49’a göre montaj 
duvarları ≥ 125 mm ≥ 125 mm

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Ses koruması sınıfı
-

II
(Standart)

III
(Opsiyonel)

I
(Standart)

II
(Opsiyonel)

III
(Opsiyonel)

Contalı kenar profili ile - 37 dB 42 dB 36 dB 43 dB

Yaylı alt panel lastiği ile - 37 dB 42 dB 35 dB 42 dB -

Contalı dayanma rayı ile - 37 dB 42 dB - 37 dB -

4 taraflı çepeçevre kapı kasası - 37 dB 42 dB - 37 dB -

* Camsız ve üst parçasız kapıda

RC 2

Ses geçirimsiz
H16-1 OD
37 – 42 dB ses 
izolasyon ölçüsü,  
H16-2 OD
Ses izolasyon ölçüsü 
35 ila 42 dB

dB

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

2500 mm’ye kadar

H16-1 OD H16-2 OD

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 500 – 1250 500 – 2500 1375 – 2500 1750 – 2500

Trafik kanat genişliği 750 – 1250

Sabit kanat genişliği 500 – 1250

Bitmiş 
zemin 
kotu

T90

İlave fonksiyonlar

Bitmiş 
zemin 
kotu

AV
RU

PA
 STANDARTI İÇİN GELİŞTİRİLM

İŞ

EN 14351
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RU
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

Ateşe dayanıklı

Duman geçirmez

Ana fonksiyon

RS

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 / 78 mm

Kalın bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

Yangın kapısı H16-1 H16 G-1

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 65 / 78 mm 78 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,5 mm

Bini şekli İnce bini/kalın bini İnce bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm* / ≥ 175 mm ≥ 240

Beton ≥ 100 mm* / ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Ytong tuğla ≥ 175 mm ≥ 200 mm

Ytong plakalar ≥ 175 mm ≥ 200 mm

DIN 4102-4, Tab. 48’e göre montaj 
duvarları ≥ 125 mm -

DIN 4102-4, Tab. 49’a göre montaj 
duvarları ≥ 125 mm -

* BR genişliği 625 mm’ye kadar ve BR yüksekliği 750 mm’ye kadar

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Ses koruması sınıfı II III -

Contalı kenar profili ile 40 dB - -

Yaylı alt panel lastiği ile 38 dB - -

Contalı dayanma rayı ile - 43 dB -

4 taraflı çepeçevre kapı kasası - 43 dB -

Ses geçirimsiz
H16-1: ses izolasyon 
ölçüsü 38 ila 43 dB

dB

H16-1 H16 G-1

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 500 – 1250 500 – 2500 875 – 1500 2000 – 3250

T90

(uygun donanımla)

İlave fonksiyonlar

T90 yangın kapısı
H16 / H16 G
Tek kanatlı

32
50

 m
m

’y
e 

ka
da

r

1500 mm’ye kadar

Bitmiş 
zemin 
kotu

1250 mm’ye kadar

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

Bitmiş 
zemin 
kotu

1250 mm’ye kadar

17
49

 m
m

’y
e 

ka
da

r

Hırsızlığa karşı güvenli
1250 × 2500 mm’ye 
kadar

1250 × 2500 mm’ye 
kadar, sac kalınlığı 
1,5 mm

1250 × 2500 mm’ye 
kadar, sac kalınlığı 
1,5 mm

WK 2
RC 2

WK 3
RC 3

WK 4
RC 4
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

T90 yangın kapısı
H16 / H16 G
Çift kanatlı

Ateşe dayanıklı

Duman geçirmez
H16-2

Ana fonksiyon

RS

Hırsızlığa karşı 
güvenli
H16-2

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 / 78 mm

Yangın kapısı H16-2 H16 G-2

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 65 mm 78 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,5 mm

Bini şekli İnce bini İnce bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 175 mm ≥ 240 mm

Beton ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Ytong tuğla ≥ 150 mm ≥ 200 mm

Ytong plakalar ≥ 150 mm ≥ 200 mm

DIN 4102-4, Tab. 48’e göre montaj 
duvarları ≥ 125 mm -

DIN 4102-4, Tab. 49’a göre montaj 
duvarları ≥ 125 mm -

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Ses koruması sınıfı II III -

Contalı kenar profili ile - 42 dB -

Yaylı alt panel lastiği ile 37 dB - -

Contalı dayanma rayı ile - 45 dB -

WK 2

Ses geçirimsiz
H16-2: ses izolasyon 
ölçüsü 37 ila 45 dB

dB

H16-2 H16 G-2

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 1375 – 2500 1750 – 2500 1500 – 3000 2000 – 3250

Trafik kanat genişliği 750 – 1250 1000 – 1500

Sabit kanat genişliği 500 – 1250 500 – 1500

T90

3000 mm’ye kadar

32
50

 m
m

’y
e 

ka
da

r

Bitmiş 
zemin 
kotu

(uygun donanımla)

İlave fonksiyonlar

Bitmiş 
zemin 
kotu

2500 mm’ye kadar

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r
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Jänschwalde elektrik santral itfaiyesi, Peitz
Mimar: Planlama Grubu Prof. Sommer, Cottbus

Hörmann ürünleri
•	T30 sac yangın kapıları H3
•	T30 alüminyum yangın kapısı 

HE 321
•	Sanayi tipi seksiyonel kapıları 

APU F42
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

Duman geçirmez kapı
RS55
Tek ve çift kanatlı

(uygun donanımla)

İlave fonksiyonlar

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
55 mm

Kalın bini
Kapı kanat kalınlığı 
55 mm

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

1500 mm’ye kadar

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

Duman geçirmez kapı RS55-1 RS55-2

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 55 mm 55 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm

Bini şekli İnce bini/kalın bini İnce bini/kalın bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm ≥ 115 mm

Beton ≥ 100 mm ≥ 100 mm

Ytong tuğla ≥ 150 mm ≥ 175 mm

Ytong plakalar ≥ 150 mm ≥ 175 mm

DIN 4102-4, Tab. 48’e göre montaj 
duvarları ≥ 100 mm ≥ 100 mm

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Ses koruması sınıfı II II

Contalı kenar profili ile 41 dB 40 dB

Yaylı alt panel lastiği ile 38 dB 38 dB

Duman geçirmez
tip 1 veya 2 alt kapı 
bitimi ile

RS

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

3000 mm’ye kadar

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

RS55-1 RS55-2

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 625 – 1250 1750 – 2500 1375 – 2500 1750 – 2500

Sabit üst parça ile – 3500 – 3500

Trafik kanat genişliği 750 – 1250

Sabit kanat genişliği 500 – 1250

Ses geçirimsiz
Ses izolasyon ölçüsü 
38 ila 41 dB

dB

Ana fonksiyon

Kapı ucları

Tip 1
Contalı alüminyum-
bitiş profili, dayanma 
eşiğine sahip kapı 
kasası

Tip 2
Yaylı alt panel lastiği

39



Hörmann ürünleri
•	T30 sac yangın kapısı H3
•	T30 sac yangın kapısı HL 321
•	T30 sac sistem duvarı

25hours Hotel Hamburg Hafencity
Mimar: Böge Lindner 2K Mimarlık, Hamburg
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

Ses geçirmez kapı
HS75 / H16 S
Tek kanatlı

İlave fonksiyonlar Ses geçirmez kapı HS75-1 H16 S-1

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 75 mm 75 mm

Sac kalınlığı 1,0 mm 1,0 mm

Bini şekli Kalın bini Kalın bini

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm ≥ 240 mm

Beton ≥ 100 mm ≥ 140 mm

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Ses koruması sınıfı IV V IV V

Contalı dayanma rayı ve 2 yaylı alt 
panel lastiği ile - 53 dB - 53 dB

2 Yaylı alt panel lastiği ile 50 dB - 50 dB -

Contalı dayanma rayı ile 51 dB - 51 dB -

Yüksek talepler için ses koruma sınıfı VI

2 Yaylı alt panel lastiği ile 59 dB - 59 dB -

Conta ve dayama eşikli 2 alüminyum 
bitiş profilleri ile 59 dB - 59 dB -

Contalı dayanma rayı ile 61 dB - 61 dB -

Duman geçirmez

Hırsızlığa karşı 
güvenli

1250 mm’ye kadar 1250 mm’ye kadar

22
50

 m
m

’y
e 

ka
da

r

22
50

 m
m

’y
e 

ka
da

r

Kapı ucları

Contalı dayanma rayı 
ve 2 yaylı alt eşik ile

Contalı dayanma rayı Contalı  
dayanma eşiği

2 alt panel  
lastikler yaylı

HS75-1 H16 S-1

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 625 – 1250 1750 – 2250 625 – 1250 1750 – 2250

Ses geçirmez
Ses izolasyon ölçüsü 
50 ila 61 dB

Ana fonksiyon

Kalın bini
Kapı kanat kalınlığı 
75 mm

Ateşe dayanıklı
H16 S

(uygun donanımla)

Ses geçirmez,  
maksimum 61 dB

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

RS

dB

T90

RC 2

WK 2
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Hörmann ürünleri
•	T30 sac yangın kapıları H3
•	T90 sac yangın kapıları H16
•	T30 sac yangın kapıları STS
•	T30 alüminyum yangın kapıları 

HE 311

Rödingsmarkt’taki ofis binası, Hamburg
Mimar: Bothe Richter Teherani, Hamburg



İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Dekor yüzeyler Sayfa 50

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Çok fonksiyonlu kapı
D65 OD
Tek ve çift kanatlı

Ana fonksiyon

Hırsızlığa karşı 
güvenli
Camlı ve üst parçalı 
kapılarda kullanılamaz
625 × 1750 mm’den
1250 × 2500 mm’ye 
kadar

E65 olarak teslimat

E65 olarak teslimat

İlave fonksiyonlar

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

Kalın bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

1250 mm’ye kadar

17
49

 m
m

’y
e 

ka
da

r

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

1500 mm’ye kadar

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

Çok fonksiyonlu kapı D65-1 OD D65-2 OD

Konstrüksiyon Tam alan yapıştırılmış lamine 
konstrüksiyon

Tam alan yapıştırılmış lamine 
konstrüksiyon

Kapı kanadı 65 / 59 mm 65 / 59 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm

Bini şekli İnce bini / kalın bini / binisiz İnce bini / kalın bini / binisiz

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm ≥ 115 mm

Beton ≥ 100 mm ≥ 100 mm

Ytong tuğla ≥ 150 mm ≥ 175 mm

Ytong plakalar ≥ 150 mm ≥ 175 mm

DIN 4102-4, Tab. 48’e göre montaj 
duvarları ≥ 100 mm ≥ 100 mm

DIN 4102-4, Tab. 49’a göre montaj 
duvarları ≥ 130 mm ≥ 130 mm

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Isı yalıtımı UD
DIN ISO 10077-1 göre 1,5 W/ (m²·K)* 1,5 W/ (m²·K)*

Ses koruması sınıfı I
(Standart)

II
(Opsiyonel)

III
(Opsiyonel)

I
(Standart)

II
(Opsiyonel)

III
(Opsiyonel)

Contalı kenar profili ile 33 dB - 42 dB 33 dB - 42 dB

Yaylı alt panel lastiği ile 32 dB 38 dB - 32 dB 38 dB 42 dB

Contalı dayanma rayı ile 33 dB - 42 dB 33 dB - 42 dB

4 taraflı çepeçevre kapı kasası 33 dB - 42 dB 33 dB - 42 dB

* Camsız ve üst parçasız kapıda

RC 2

Ses geçirimsiz
Ses izolasyon ölçüsü 
32 ila 42 dB

dB

Çok amaçlı kapı

MZ

Dış duvarlarda 
kullanım
DIN EN 14351-1’e 
uygun

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

25
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

3000 mm’ye kadar

D65-1 OD D65-2 OD

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 500 – 1500 500 – 2500 1375 – 3000 1750 – 2500

Sabit üst parça ile – 3500 – 3500

Trafik kanat genişliği 750 – 1500

Sabit kanat genişliği 500 – 1500

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

RC 3

RC 4

Binisiz
Kapı kanat kalınlığı 
59 mm

Dekor yüzeyler
Kalın bini olarak

EN 14351

AV
RU

PA
 STANDARTI İÇİN GELİŞTİRİLM

İŞ
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Wittenstein İnovasyon Fabrikası, Igersheim-Harthausen
Mimar: HENN Mimarlık, Münih

Hörmann ürünleri
•	Sac yangın kapıları H3
•	Sürme yangın kapıları FST
•	Sac yangın kapıları STS
•	Hızlı kapılar V 5015 SEL
•	Sanayi tipi seksiyonel kapılar SPU 

SPU F42



Tüm ölçüler mm cinsindedir

İlave donanımlar

Camlar Sayfa 46

Sabit üst parçalar Sayfa 48

Özel donanımlar Sayfa 51

İlgili ölçüler Sayfa 58

Sac kapı
D65
Tek ve çift kanatlı

Ses geçirimsiz
Ses izolasyon ölçüsü 
38 ila 45 dB

Çok amaçlı kapı

Ana fonksiyon

İnce bini
Kapı kanat kalınlığı 
65 mm

İlave fonksiyon
(uygun donanımla)

Dış duvarlarda 
kullanım
DIN EN 14351-1’e 
uygun

MZ

dB

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

3000 mm’ye kadar

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

1500 mm’ye kadar

35
00

 m
m

’y
e 

ka
da

r

D65-1 D65-2

Ölçü alanı Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

BRM (sipariş ölçüsü) 625 – 1500 2500 – 3500 1250 – 3000 2500 – 3500

Sabit üst parça ile – 3500 – 3500

Trafik kanat genişliği 750 – 1500

Sabit kanat genişliği 500 – 1500

Sac kapı D65-1 D65-2

Konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon Kaynaklı konstrüksiyon

Kapı kanadı 65 mm 65 mm

Sac kalınlığı 1,5 mm 1,5 mm

Bini şekli İnce bini İnce bini

Montaj tipi

Örme duvar ● ●

Beton ● ●

Ytong tuğla ● ●

Ytong plakalar ● ●

Bölme duvarlar ● ●

İlave fonksiyonlar / performans karakteristiği

Isı yalıtımı UD
DIN ISO 10077-1 göre 1,6 W/ (m²·K) 1,6 W/ (m²·K)

Ses koruması sınıfı II III - -

Contalı kenar profili ile 40 dB - - -

Yaylı alt panel lastiği ile 38 dB - - -

Contalı dayanma rayı ile - 45 dB - -

Rüzgar yükü Sınıf C5 Sınıf C2

Dolu yağmur dayanıklılığı Sınıf 1A – 7A Sınıf 4A

Hava geçirgenliği Sınıf 3 – 4 Sınıf 2

Çalışma kuvvetleri Sınıf 2 – 4

Mekanik sertlik Sınıf 4

Sıcaklık farkı tepkisi Sınıf 2(d) – 3(e) Sınıf 1

Belirtilen değerler kapı modeline ve montaj durumuna bağlıdır

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

EN 14351
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Çelik profil Alüminyum kaplama profili
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Cam sayesinde geniş tasarım imkanı

Kirli beyaz renginde sac profil

Alüminyum kaplama profili

Paslanmaz çelik profil

Çelik veya alüminyum cam çercevesi
Pencere profilleri standart olarak galvanizli ve kirli 
beyaz renginde (RAL 9002’ye benzer) toz astar boyalı 
sunulmaktadır.
Arzu edilirse profiller fırçalanmış paslanmaz çelik  
ve alüminyum kaplama profiller ile dikdörtgen cam ile 
sunulmaktadır, natürel ton eloksallı (F1).

46



Standart büyüklüklerdeki camlar kapı ölçüye orantısal 
olarak belirlenmiştir ve ince profilleri sayesinde uyumlu 
görünüm sağlamaktadır. Kapı kolları cam görünümünü 
bozmamaktadır.

Cam resim 0 Cam resim 1 Cam resim 2

Cam resim 3 Dairesel cam

Tercihe bağlı cam

Baklava şeklinde cam

Talep üzerine özel cam uygulaması
Yukarıda gösterilen camlara ilave olarak 
arzu edilmesi halinde, farklı şekillerde  
ve izin verilen kenar genişliğine, taban 
yüksekliğine ve cam büyüklüğüne 
uygun, tek veya çok katlı özel camlar 
sunuyoruz.

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

B
B B

A A AA

B Ek
se

n 
öl

çü
sü

Ek
se

n 
öl

çü
sü

A A

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotuB

C

A A

H3D H3 VM H3 OD H3G H3 OD
RC 2 H6 H6

RC 2 H16 H16 OD
H16 G

Tek 
kanatlı

H16
RC 2 RS 55 D65

D65 OD

Model – ( ● – standart, ○ – tercihe bağlı cam opsiyonu)

Resim 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Resim 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resim 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resim 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dairesel cam ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Baklava şeklinde cam ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Tercihe bağlı cam ● ● ● 1) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1) STS 90 ve STU 90’da dairesel cam mümkün değil!

Minimum kenar 
genişliği A – Yan kenar genişliği B – OFF taban yüksekliği C – Üst kenar genişliği

H3D 215 440 215

H3-1 OD 215 225 215

H3-2 OD 241 231 241

H3 G 215 965 215

H3 OD RC 2 215 965 215

H6 215 270 215

H6 RC 2 215 965 215

H16 215 270 215

H16 G-1 215 965 215

H16 RC 2 215 965 215

STS / STU 215* 215* 215*

RS 55 215 225 215

H16 OD 265 500 470

D65, D65 OD 215 225 215

RC 2, RC 3 D65 OD 215 965 512
* Talep üzerine 160 mm minimum genişlik mümkündür
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Sabit üst parçalar sayesinde  
oda yüksekliğinde kapı görünümü

Sabit üst parçalar sayesinde kapıların yüksekliğini size özel 
olarak tasarlayabiliriz. Aralıksız kasa profilleri sayesinde 
uyumlu kapı görünümü sağlanmaktadır.

Havalandırma menfezlerinin iç tarafında delikli sac 
kullanılmaktadır. Galvanizli ve kirli beyaz (RAL 9002’ye 
uygun) renginde toz boya astarlı olarak sunuluyor.

Havalandırma menfezleri

Sabit üst parçalar

Menfez yüksekliği: 365 mm
Kenar genişliği A: 220 mm

Taban yüksekliği B: 180 mm

Tercihe bağlı ölçüler
Kenar genişliği A: min. 180 mm

Genişlik: Min. 250 mm
maks. 1140 mm

Yükseklik: Min. 250 mm
maks. 2395 mm

Hırsızlık engelleyici kapılarda
Genişlik: maks. 800 mm

Yükseklik: maks. 1370 mm

Sac panel ile
Yükseklik Min. 250 mm

maks. 1000 mm

Havalandırma menfezi ile
Yükseklik Min. 250 mm

maks. 1000 mm

Cam ile
Yükseklik Min. 250 mm

maks. 1000 mm

B

A

A

A

A
A

A

Bitmiş 
zemin 
kotu

Bitmiş 
zemin 
kotu
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Camlara, havalandrma menfezlerine  
ve sabit üst parçalara genel bakış

H3D H3 OD H6 H16 OD H16 HS75 H16 S RS55 D65 OD 
RC 2

D65 OD
RC 3 D65 OD D65

Cam varyasyonları (bkz. sayfa 46 – 47)
Dikdörtgen cam, resim 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

Dikdörtgen cam, resim 1 ●1) ● ● ● ● ● ○ ● ●

Dikdörtgen cam, resim 2 ●1) ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●

Dikdörtgen cam, resim 3 ●1) ●1) ●1) ●1) ●1) ● ○ ○ ○ ○

Dairesel cam ●1) ●1) ●1) ●1) ●1) ● ● ●

Baklava şeklinde cam ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

Tercihe bağlı eşgörünümlü cam ○

Tercihe bağlı cam
Lütfen sayfa 47’deki  
maks. ölçülere dikkat ediniz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Havalandırma menfezi (bkz. sayfa 48)
Standart ● ● ●

Tercihe bağlı ölçüler ● ● ●

Sabit üst parça (bkz. sayfa 48)
Sac panel / yangın koruma paneli ●2) ● ● ●

Cam ●2) ●3) ● ●4) ● ●

Havalandırma menfezleri ● ●

Cam tipleri
Promaglas 30 şeffaf, 17 mm 5) ● ●

Promaglas 30 şeffaf P4A, 21 mm 
(WK 2 / RC 2) 5) ●

Promaglas 60 şeffaf, 21 mm 5) ●

Promaglas 90 şeffaf, 37 mm 5) ● ●

Emniyet camı P6B, 18 mm (WK 2/RC 2) ●

Emniyet camı P7B, 28 mm (WK 3/RC 3) ●

Telli cam 6 mm* ○ ○ ○

Telli çift cam / VSG 20 mm* ○ ○ ○

Lamine emniyet camı VSG 6 mm ● ● ●

Tek camlı emniyet camı ESG 6 mm ○ ○ ○

Telli cam 7 mm* ○ ○ ○

Telli cam 6 mm* ○ ○ ○

Montaj mekânında uygulanmaya  
hazır cam (6 veya 20 mm)

○ ○

 ● Standart
 ○ Tercihe bağlı cam opsiyonlu

1) Hırsızlık engelleyici kapılar için uygun değil
2) WK 2 / RC 2’ye kadar
3) Sadece tek kanatlı
4) WK 3 / RC 3’e kadar
5) Dış mekan kullanımı veya güneç ışını için uygun değil

WK 4/RC 4 model hırsızlık engelleyici kapılarda camlar, havalandirma menfezleri veya sabit üst parçalar uygulanamaz.
Camlı yangın engelleyici kapılara kapı kapatıcı takılmalıdır.
DryFix kasalarda, çapraz bağlantılı köşe ve tam kasalarda ve çift cidarlı tam kasalarda sabit üst parçalar uygulanamaz!
Isı yalıtım değeri camlı kapılar veya üst parça için geçerli değildir.

* Bina kullanımına bağlı, işyeri talimatı ve kaza önleme yönetmeliğine göre telli camların kullanılmasına izin verilmiyor.
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Dekor yüzeyler
H3 OD ve D65 OD için

Güneş ışınlarına dayanıklı folya kaplama doğal ahşap görünümlüdür.  
Ahşabın ana rengi kapı kasasına toz boya astarı olarak uygulanabilir.

Golden Oak Dark Oak Winchester Oak
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Özel donanımlar
Bariyersiz, özel kapı görünümü ve daha fazla konfor
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Hörmann kapı motoru HDO 200
Tam uyumlu sistem – Tek elden kapı ve motor

HDO 200 fotoselli ray ile

HDO 200 motorlu Hörmann otomatik döner kapı kanadı üniversal olarak 
kullanılabilir. Sessiz çalışmasından dolayı hastane ve bürolar için çok uygun. 
Otomatik kapılar aynı zamanda konforlu bir şekilde açılmaktadırlar ve bariyersiz 
geçişler sunmaktadırlar. Hız ayarı sayesinde sabit açılma ve kapanma hızı. 
Entegre edilmişş programlama butonu sayesinde özel ayarlar yapmak mümkündür. 
Otomatik kapıyı buton, radar /hareket detektörü veya BiSecur kablosuz kontrol 
elemanlar ile kontrol edilmektedir.

•	 Bariyersiz geçitler için konforlu kapı geçişleri
•	 Sessiz çalıştığı için örneğin ofislerde veya hastanelerde kullanılabilir
•	 Hız ayarı sayesinde sabit açılma ve kapanma hızı
•	 Konfigürasyon seçenekleri: “Otomatik mod”, “Sürekli açık modu”,  

“Gece modu”, “Mağaza kapanışı modu”
•	 “Kapalı”, “Otomatik” ve “Sürekli Açık” için entegreli programlama butonu
•	 Buton, radar / hareket bildirgesi vs. ile kullanım
•	 Tüm Hörmann uzaktan kumandalar, kablosuz kontol elemanları, kablosuz  

iç buton veya BiSecur uygulaması kullanımı için opsiyonel BiSecur kablosuz 
teknolojisi ile

Kapı ve motor tek elden
Kapı ve motor tam uyumlu sistem olarak sunuluyor. Kapı ve motoru ve de gerekli 
montaj malzemeyi tek elden sunuyoruz. Boylece kapıyı monte etmek ve işletime 
almak çok kolay ve hızlı.

Aynı kategorideki 
motorlardan  
% 25 daha ucuz
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Kilitler
Kapının normal kullanımına ilave olarak çoğu zaman  
özel kilit fonksiyonları veya ilave kilitlere ihtiyaç vardır.
Uygulanabilen özel ve ilave kilitler:

•	 Farklı fonksiyonlara sahip anti panik kilitler
•	 Çift barel kilidi (iki farklı barel ile kilitlenebilir)
•	 Barele uygun sürgülü kilit ilave
•	 Blok kilidi
•	 Motor kilidi
•	 Anti-panik kilit kendinden kilitli

Elektrikli donanımlar
Bina iç mekânlarındaki kapı sistemlerinde genelde alarm  
sistemleri, kaçış yol güvenliği veya giriş kontrolü kullanılmaktadır. 
Taleplere uygun bileşenler kullanılabilir:

•	 Sürgü bağlantısı
•	 Açılma bildirgesi
•	 Elektrikli kapı açıcı
•	 Acil çıkış kapısı açıcı
•	 Alarm kablolaması
•	 Motor kilidi
•	 Kapı kilidi
•	 Elektrikli kilitleme araçları
•	 Örtülü kablo geçişi

Acil çıkış kilitleri
Panik kapı kilitleri
DIN EN 179 ve DIN EN 1125 standartlarına göre acil çıkış kapıları  
için özel kızak ve kilit donanımları kullanılmalıdır. Hörmann size her 
gereksim için zengin donanım varyasyonu sunuyor.

DIN EN 179’a uygun acil çıkış kapıları
•	 Kısa aynalı veya rozetli anti panik kapı kolu takımı veya topuzlu 

kapı kolu takımı gibi aksesuarlar uygun kapı kolu şeklinde 
sunulmaktadır

•	 Anti-panik kilit DIN EN 179
•	 Kendinden kilitlemeli veya motorlu anti panik kilidi

DIN EN 1125’e uygun panik kilitler
•	 İtme barı aksesuarlar veya DIN EN 1125’e göre test edilmiş zengin 

kapı kolu takımı çeşitleri ile bar kombinasyonu
•	 Farklı fonksiyonlara sahip DIN EN 1125’e göre anti panik kilit
•	 RC 3 (çift kanatlı) veya RC 4 (tek kanatlı) kadar

Özel bir ihtiyacınız mı var?
O zaman doğru adres Hörmann!
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Üst kapı kapatıcısı TS 4000

Üst kapı kapatıcısı TS 5000

HDC 35
Tek kanatlı kapılarda standart kızak rayı kapı kapatıcısı

TS 4000
Amortisörlü kollu kapı kapatıcısı

TS 5000
Amortisörlü kızak raylı kapı kapatıcısı

TS 5000 EC-Line
Büyük kapama kuvvetli ve geniş geçişli kızak raylı kapı 
kapatıcısı (DIN 18010 / DIN SPEC 1104 uyarınca bariyersiz)

TS 5000 ISM
Çift kanatlı kapılar için entegre edilmiş kapanma sıralayıcılı 
kızak rayı kapı kapatıcısı

TS 5000 E
Elektromanyetik sabitlemeli kızak rayı kapı kapatıcısı

TS 5000 E-FS
Serbest bırakma fonksiyonlu kızak rayı kapı kapatıcısı

TS 5000 R
Elektromanyetik sabitleyici ve duman algılama merkezina 
sahip kızak raylı kapı kapatıcısı

TS 5000 R-FS
Serbest bırakma fonksiyonlu ve duman algılama merkezine 
sahip kızak raylı kapı kapatıcısı

TS 5000 E-ISM
Elektromanyetik sabitleyici ve çift kanatlı kapılar için 
entegre edilmiş kapanma sıralayıcısıne sahip kızak raylı  
kapı kapatıcısı

TS 5000 R-ISM
Elektromanyetik sabitleyici ve duman alılayıcı merkezine 
sahip ve çift kanatlı kapılar için entegre edilmiş kapanma 
sıralayıcısıne sahip kızak raylı kapı kapatıcısı

Serbest bırakma fonksiyonu, duman dedektörü veya elektromanyetik sabitleyici – Hörmann 
tüm kapı durumu için ilgili donanım ile birlikte uyumlu üst kapı kapatıcısını sunmaktadır.  
Bu ürünler sadece kaliteli değil, aynı zamanda konforlu ve eşsiz dizayn sunulmaktadır.

Hörmann Üst kapı kapatıcısı
Tüm taleplere uygun çözümler

Üst kapı kapatıcısı HDC 35
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Üst kapı kapatıcısı TS 83

Üst kapı kapatıcısı TS 93 / TS 99

Entegreli üst kapı kapatıcısı ITS 96

TS 83
Amortisörlü kollu kapı kapatıcısı

TS 93
Amortisörlü kızak raylı kapı kapatıcısı

TS 93 GSR
Kapanma sıralayıcısı ve aralıksız kızak rayına sahip  
kızak raylı kapı kapatıcısı

TS 93 EMF / EMR
Elektromanyetik sabitleyici ve duman alılama merkezine 
sahip kızak raylı kapı kapatıcısı

TS 93 GSR EMF2
Kapanma sıralayıcısı ve her iki kanatta elektromanyetik 
sabitleyicili kızay rayı kapı kapatıcısı

TS 93 GSR EMR2
Kapanma sıralayıcısı, her iki kanatta elemtromanyetik 
sabitleyici ve entegre edilmiş duman algılama merkezine 
sahip kızak raylı kapı kapatıcısı

ITS 96
Entegre edilmiş kızak rayı kapı kapatıcısı

ITS 96 GSR
Kapanma sıralayıcılı entegre edilmiş kızak rayı kapı kapatıcısı

ITS 96 EMF
Elektromanyetik sabitlemeli entegre edilmiş kızak rayı  
kapı kapatıcısı

TS 99 FL
Kapanma sıralayıcısı, sabit kanatta elektromanyetik 
sabitleyici ve trafik kanadında ilave serbest bırakma 
fonksiyonuna sahip kızak raylı kapı kapatıcısı

TS 99 FLR
Kapanma sıralayıcısı, sabit kanatta elektromanyetik 
sabitleyici ve trafik kanadında ilave serbest bırakma 
fonksiyonuna ve duman algılama merkezine sahip kızak 
raylı kapı kapatıcısı
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Hörmann çok fonksiyonlı kapılar standart olarak kısa aynalı 
siyah platik tutamak ile sunuluyor, barel ve oda kapısı 
anahtarı için uygun (resim yok). Çok fonksiyonlu kapılar  
için alüminyum ve paslanmaz kapı kol takımları opsiyonel 
sunulmaktadır ve fabrikadan doğrudan gönderilmektedir.

FS kapı kolu (set) D-110
Alüminyum veya paslanmaz çelik kızak yatağı ile
Paslanmaz çelik kızak yatağı ile

FS kapı kolu (set) D-190
Paslanmaz çelik kızak yatağı ile

FS kapı kolu (set) D-210
Alüminyum veya paslanmaz çelik kızak yatağı ile

FS kapı kolu (set) D-310
Alüminyum veya paslanmaz çelik kızak yatağı ile
Paslanmaz çelik kızak yatağı ile

FS kapı kolu (set) D-330
Alüminyum veya paslanmaz çelik kızak yatağı ile
Paslanmaz çelik kızak yatağı ile

FS kapı kolu (set) D-410
Alüminyum veya paslanmaz çelik kızak yatağı ile
Paslanmaz çelik kızak yatağı ile

FS kapı kolu (set) D-490
Paslanmaz çelik kızak yatağı ile

FS kapı kolu (set) D-510
Alüminyum veya paslanmaz çelik kızak yatağı ile
Paslanmaz çelik kızak yatağı ile

FS kapı kolu (set) D-490

FS kapı kolu (set) D-330

FS kapı kolu (set) D-210

FS kapı kolu (set) D-110

FS kapı kolu (set) D-510

FS kapı kolu (set) D-410

FS kapı kolu (set) D-310

FS kapı kolu (set) D-190

Kapı kolu (set)
Özel taleplerinize uygun
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Hörmann itme barı (Pushbar)

•	 Elektrikli kapanma barelleri ve kıza barel modelleri için 
kollar kısaltılmıştır

•	 Çok sağlam tutamak barı
•	 Yüzeyler: Paslanmaz çelik, gümüş alüminyum F1 

kaplamalı, siyah / kırmızı kaplamalı (EPN 900 IV Alu bazlı)
•	 EN 1125, EN 1634, EN 1191’e göre test edilmiş

Hörmann tutamak barı (Touchbar)

•	 EN 1125’e göre kilitleme sistemi olarak kullanılabilir
•	 Yüzeyler: Paslanmaz çelik, alüminyum F1 kaplamalı
•	 EN 1125, EN 1634’e göre test edilmiş

Zemin kapı stoperi BS
Paslanmaz çelik

Duvar kapı stoperi WS
Paslanmaz çelik

Kapı stoperi BS 55

Kapı stoperi BS 45

Kapı stoperi WS 46

Kapı stoperi WS 76

Kapı stoperi BS 44

Kapı stoperi BS 65

Kapı stoperi WS 96

Kapı stoperi WS 82

Panik kilitler / Kapı stoperleri
Tam kapı donanımı
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İlgili ölçüler

3 taraflı çepeçevre kapı kasası 
(kapılar / kapaklar)

4 taraflı çepeçevre kapı kasası 
(kapı)

4 taraflı çepeçevre kapı kasası 
(kapak)

BR genişliği BR yüksekliği BR genişliği BR yüksekliği BR genişliği BR yüksekliği

Köşe kasa / DryFix kasa / ilave kasalı köşe kasa / tek parçalı tam kasalı kaplar / kapaklar

Net kasa ölçüsü – 82 – 42 – 82 – 70 – 82 – 82

Kasa dış ölçüsü + 64 + 31 + 64 + 76 + 64 + 64

Net duvar boşluk ölçüsü + 0 ila 20 + 0 ila 15 + 0 ila 20 + 0 ila 15 + 0 ila 20 + 0 ila 15

Çift cidarlı tam kasaya sahip kapılar / kapaklar

Net kasa ölçüsü – 90 – 46 – 88 – 76 – 88 – 88

Kasa dış ölçüsü + 64 + 31 + 64 + 76 + 64 + 64

Net duvar boşluk ölçüsü + 0 ila 20 + 0 ila 15 + 0 ila 20 + 0 ila 15 + 0 ila 20 + 0 ila 15

Bölme duvar konstrüksiyonları için U kasalı kapılar ve kapaklar: BRM = net duvar boşluk ölçüsü

Tüm ölçüler mm cinsindedir

3 taraflı çepeçevre kapı kasası (kapılar / kapaklar) 4 taraflı çepeçevre kapı kasası (kapılar / kapaklar)

ZAM genişliği ZAM yüksekliği ZAM genişliği ZAM yüksekliği

Blok kasaya sahip kapılar / kapaklar (açıklıkta montaj)

Net kasa ölçüsü – 146 – 73 – 146 – 146

Net duvar boşluk ölçüsü + 10 ila 20 + 20 + 10 ila 20 + 20

Tüm ölçüler mm cinsindedir
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Net geçiş genişliği
90° açılma açısında, kızakları dikkate almadan

Net geçiş genişliği

Tek kanatlı kapı

Çift kanatlı kapı

90° lık kanat açıklıkta net geçiş

BRM genişliği

Net duvar boşluk ölçüsü

Net duvar boşluk ölçüsü

BRM genişliği

90° lık açıklıkta net geçiş

90° lık trafik kanadı 
açıklıkta net geçiş

Tek kanatlı kapı Çift kanatlı kapı Çift kanatlı kapı, trafik kanadı

Kapı kanatı kalınlığı

45 mm, ince bini BRB – 93 BRB – 104 BRB – 95

55 mm, kalın bini BRB – 93 BRB – 104 BRB – 95

55 mm, ince bini BRB – 103 BRB – 124 BRB – 109

65 mm, kalın bini BRB – 103 BRB – 124 BRB – 109

65 mm, ince bini BRB – 113 BRB – 144 BRB – 109

59 mm, binisiz BRB – 126 BRB – 170 BRB – 103

75 mm, kalın bini BRB – 105

78 mm, ince bini BRB – 170 BRB – 170 BRB – 122

Tüm ölçüler mm cinsindedir
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Teknik detaylar

H3D H3 OD H3 G H3 VM H3 KT H6 H16 OD H16 OD H16 H16 G HS 75 H16 S RS55 D6 5 OD D65
Tek kanatlı Kapak Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Kapak Tek kanatlı Çift kanatlı Kapak Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Tek kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı

Ana fonksiyon

Standart
T30 yangına 

dirençli
T30 yangına dirençli

T30 yangına 
dirençli

T30 yangına 
dirençli

T30 yangına 
dirençli

T60 ateşe dayanıklı
T90 ateşe 
dayanıklı

T90 ateşe dayanıklı T90 ateşe dayanıklı T90 ateşe dayanıklı Ses geçirmez
Ses geçirmez

T90 ateşe dayanıklı
Duman geçirmez

Duman geçirmez
Hırsızlığa  

karşı güvenli

İlave fonksiyon standart
Isı yalıtımı UD = W/ (m²·K)
DIN ISO 10077-1 göre

1,5 1,5 1,5 1,6 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6

Uygun donanımda ilave fonksiyonlar
Duman koruması ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ses koruması (dB) 37 – 44 32 – 40 32 – 40 32 – 44 38 – 42 38 – 45 38 – 43 37 – 45 34 – 44 34 – 44 34 – 43 38 – 43 37 – 45 50 – 53 50 – 53 38 – 41 38 – 40 32 – 40 32 – 44

Hırsızlık engelleyici (WK 2 / RC 2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hırsızlık engelleyici (WK 3 / RC 3) ● ● ● ● ● ● ● ●

Hırsızlık engelleyici (WK 4 / RC 4) ● ● ● ● ●

Kapı kanadı
Kanat kalınlığı 45 65 / 59 65 / 59 65 / 59 65 55 / 65 55 / 65 65 65 65 65 65 65 65 78 75 75 55 65 / 59 65

Sac kalınlığı 1,0 1,0 1,0 / 1,5 1,0 / 1,5 1,5 1,0 / 1,5 1,0 / 1,5 1,0 1,0 / 1,5 1,0 1,0 / 1,5 1,0 1,0 / 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 / 1,5 1,0 / 1,5 1,5

Bini şekli
İnce bini ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kalın bini ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Binisiz ● ● ● ●

Kasa varyasyonları
Köşe kasa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

İlave kasa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DryFix kasa ● ● ● ● ● ● ● ●

Tam kasa (çift cidarlı) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tam kasa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Blok kasa, açıklıkta montaj ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Onaylanan montaj yeri
Örme duvar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ytong, bloklar veya gaz beton tuğlalar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gaz beton plaka, demirli, yatay veya dikey ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alçıpan plaka montaj duvarları ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yapı mastar ölçüsü

Genişlik
625

–
1125

500
–

1250

625
–

1500

1375
–

2500

875
–

1500

1375
–

2500

625
–

1125

500
–

1250

625
–

1250

1375
–

2500

500
–

1250

625
–

1250

1375
–

2500

625
–

1250

1375
–

2500

875
–

1500

1500
–

3000

625
–

1250

625
–

1250

625
–

1250

1375
–

2500

625
–

2500

1375
–

2500

625
–

1500

1250
–

3000

Yükseklik
1750

–
2250

500
–

1749

1750
–

2500

1750
–

2500

2500
–

3250

2500
–

2500

1750
–

2250

500
–

1749

1750
–

2500

1750
–

2500

500
–

1749

1750
–

2500

1750
–

2500

1750
–

2500

1750
–

2500

2000
–

3250

2000
–

3250

1750
–

2250

1750
–

2250

1750
–

2500

1750
–

2500

1750
–

2500

1750
–

2500

2500
–

3500

2500
–

3500

Sabit üst parçalı kapı eleman
Maksimum kapı eleman yüksekliği BR 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Maksimum kapı kanadı yüksekliği 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3250 3250

Tüm ölçüler mm cinsindedir

60



H3D H3 OD H3 G H3 VM H3 KT H6 H16 OD H16 OD H16 H16 G HS 75 H16 S RS55 D6 5 OD D65
Tek kanatlı Kapak Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Kapak Tek kanatlı Çift kanatlı Kapak Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Tek kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı

Ana fonksiyon

Standart
T30 yangına 

dirençli
T30 yangına dirençli

T30 yangına 
dirençli

T30 yangına 
dirençli

T30 yangına 
dirençli

T60 ateşe dayanıklı
T90 ateşe 
dayanıklı

T90 ateşe dayanıklı T90 ateşe dayanıklı T90 ateşe dayanıklı Ses geçirmez
Ses geçirmez

T90 ateşe dayanıklı
Duman geçirmez

Duman geçirmez
Hırsızlığa  

karşı güvenli

İlave fonksiyon standart
Isı yalıtımı UD = W/ (m²·K)
DIN ISO 10077-1 göre

1,5 1,5 1,5 1,6 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6

Uygun donanımda ilave fonksiyonlar
Duman koruması ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ses koruması (dB) 37 – 44 32 – 40 32 – 40 32 – 44 38 – 42 38 – 45 38 – 43 37 – 45 34 – 44 34 – 44 34 – 43 38 – 43 37 – 45 50 – 53 50 – 53 38 – 41 38 – 40 32 – 40 32 – 44

Hırsızlık engelleyici (WK 2 / RC 2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hırsızlık engelleyici (WK 3 / RC 3) ● ● ● ● ● ● ● ●

Hırsızlık engelleyici (WK 4 / RC 4) ● ● ● ● ●

Kapı kanadı
Kanat kalınlığı 45 65 / 59 65 / 59 65 / 59 65 55 / 65 55 / 65 65 65 65 65 65 65 65 78 75 75 55 65 / 59 65

Sac kalınlığı 1,0 1,0 1,0 / 1,5 1,0 / 1,5 1,5 1,0 / 1,5 1,0 / 1,5 1,0 1,0 / 1,5 1,0 1,0 / 1,5 1,0 1,0 / 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 / 1,5 1,0 / 1,5 1,5

Bini şekli
İnce bini ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kalın bini ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Binisiz ● ● ● ●

Kasa varyasyonları
Köşe kasa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

İlave kasa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DryFix kasa ● ● ● ● ● ● ● ●

Tam kasa (çift cidarlı) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tam kasa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Blok kasa, açıklıkta montaj ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Onaylanan montaj yeri
Örme duvar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ytong, bloklar veya gaz beton tuğlalar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gaz beton plaka, demirli, yatay veya dikey ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alçıpan plaka montaj duvarları ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yapı mastar ölçüsü

Genişlik
625

–
1125

500
–

1250

625
–

1500

1375
–

2500

875
–

1500

1375
–

2500

625
–

1125

500
–

1250

625
–

1250

1375
–

2500

500
–

1250

625
–

1250

1375
–

2500

625
–

1250

1375
–

2500

875
–

1500

1500
–

3000

625
–

1250

625
–

1250

625
–

1250

1375
–

2500

625
–

2500

1375
–

2500

625
–

1500

1250
–

3000

Yükseklik
1750

–
2250

500
–

1749

1750
–

2500

1750
–

2500

2500
–

3250

2500
–

2500

1750
–

2250

500
–

1749

1750
–

2500

1750
–

2500

500
–

1749

1750
–

2500

1750
–

2500

1750
–

2500

1750
–

2500

2000
–

3250

2000
–

3250

1750
–

2250

1750
–

2250

1750
–

2500

1750
–

2500

1750
–

2500

1750
–

2500

2500
–

3500

2500
–

3500

Sabit üst parçalı kapı eleman
Maksimum kapı eleman yüksekliği BR 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Maksimum kapı kanadı yüksekliği 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3250 3250

Tüm ölçüler mm cinsindedir
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Seksiyonel kapılar

Sarmal Kapılar  
ve Kepenk Sistemleri

Hızlı kapılar

Yükleme teknolojisi

Çelik ve paslanmaz çelik  
sürme garaj kapıları

Sac ve alüminyum  
çok fonksiyonlu kapılar

Sac ve paslanmaz çelik  
kapıları broşürü

Schörghuber marka kaliteli  
ahşap fonksiyonlu kapılı  
sac kapı kasaları

Tam camlı profil  
çerçeveli elemanlar

Otomatik sürme kapılar

Pencere elemanları

Toplu garaj kapıları

Kontrol, bakım ve tamirde  
hızlı servis
Geniş servis ağımızla sizin yakınınızdayız  
ve sizin için her saatte göreve hazırız.

Hörmann ürün yelpazesi
Yapı projeniz için tüm parçalar tek elden
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Seksiyonel kapılar

Sarmal Kapılar  
ve Kepenk Sistemleri

Hızlı kapılar

Yükleme teknolojisi

Çelik ve paslanmaz çelik  
sürme garaj kapıları

Sac ve alüminyum  
çok fonksiyonlu kapılar

Sac ve paslanmaz çelik  
kapıları broşürü

Schörghuber marka kaliteli  
ahşap fonksiyonlu kapılı  
sac kapı kasaları

Tam camlı profil  
çerçeveli elemanlar

Otomatik sürme kapılar

Pencere elemanları

Toplu garaj kapıları

Kontrol, bakım ve tamirde  
hızlı servis
Geniş servis ağımızla sizin yakınınızdayız  
ve sizin için her saatte göreve hazırız.

Hörmann ürün yelpazesi
Yapı projeniz için tüm parçalar tek elden
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

tek elden kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en ileri  

teknolojilerin kullanıldığı fabrikalarda üretilir. Avrupa pazarının  

bütününü kapsayan satış ve servis ağı, Amerika ve Asya pazarlarındaki  

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf  

yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Hindistan
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