
 Konutlar için Kapı Çözümleri
Ana giriş kapıları, ahşap ve çelik iç kapılar, bahçe ve garaj kapıları, kapı motorları



2

Ürün geliştirme uzmanlığı
İnşaat sektöründe artan ve değişen fonksiyon ve  
emniyet gereklilikleri, özellikle kapılar gibi hareketli  
yapı malzemeleri sözkonusu olduğunda, sürekli yeni  
ürün ve ekipman geliştirmeyi zorunlu kılar. Bu konuda 
kalifiye ürün geliştirme ekiplerimiz üstün uzmanlık 
tecrübelerini defalarca kanıtlamışlardır.

En yeni ve gelişmiş üretim yöntemleri
Hörmann olarak, farklı ürünlerde uzmanlaşmış 
fabrikalarımızda en son üretim teknolojilerini kullanırız. 
Bilgisayar kontrollü üretim süreçleri ile birbirleri ile 
mükemmel uyumlu bağlantı ve fonksiyonel parçalarını  
en hassas ölçülerde üretiyor ve işliyoruz.

Hörmann Marka Kalitesi
Üst düzey emniyet ve güvenilirlik
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Kapsamlı hizmet
Hörmann, sadece en üst kalite ürünleri ile değil satış  
öncesi ve sonrasındaki birinci sınıf teknik servisi ile de 
hizmetinizdedir. Evinizi Hörmann ürünleri ile yenilemek 
isterseniz, eski kapılarınızın temiz ve düzgün şekilde söküm 
ve çevre koruma kurallarına uygun şekilde bertaraf edilme 
işlemleri için de bize güvenebilirsiniz.

Geleceğe odaklı
Hörmann, çevre ve geleceğimizin korunmasında örnek 
alınması gereken biçimde enerji ihtiyacının % 100’ünü çevre 
dostu enerji kaynaklarından sağlar. Sertifikalı, akıllı enerji 
yönetim sistemi ile CO² atığı büyük ölçüde azaltılır. Ayrıca, 
Hörmann enerji tasarruflu bina gereksinimlerini karşılayan 
ürünleri de kullanımınıza sunar.

Avrupa’nın en büyük kapı ve kapı sistemleri 
üreticisi olarak en üst seviye ürün ve hizmet 
kalitesini taahhüt ediyoruz. Uluslararası 
operasyonlarımızda standartlarımızı buna 
göre belirliyoruz.

Her biri konusunda uzmanlaşmış 
fabrikalarımızda mükemmel kalitede, 
fonksiyonel emniyet ve uzun ömür  
sunan kapı sistemlerimizi geliştiriyor  
ve üretiyoruz.

Global ekonominin en yoğun  
bölgelerindeki varlığımızla konut  
ve nitelikli yapı inşaatlarında geleceğe 
odaklı, güçlü çözüm ortağınızız.

Sektör liderine güvenin
20 Milyondan fazla kapı ve kapı motoru satışı  
ile Hörmann Avrupa’nın bir numarasıdır.
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Garaj kapıları
Konfor ve emniyet kapınızda...
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Seksiyonel garaj kapıları
Hörmann otomatik seksiyonel garaj kapıları dikey olarak açılır  
ve tavanın altında askıda hareket ederek yer tasarrufu sağlar.  
Bu yapı şekli sayesinde garaj önü ve içindeki hacim en verimli  
şekilde kullanılmış olur.

• SADECE HÖRMANN’DA: Plastik kasa koruma papuçları ile,  
olası paslanmalara karşı koruma ve uzun ömür

• Çizgili kapılarda eşit çizgi aralıkları ve gizli panel geçişleri ile estetik 
ve uyumlu görünüm

• YENİ: Isı bariyerli LPU 67 Thermo paneller ile mükemmel ısı yalıtımı

Yekpare garaj kapıları
1952’den beri üretilen bu klasik model mükemmel bir fiyat / performans 
oranı sunar.

• 20 farklı stil ile geniş seçenek

• Kolay açma-kapama

• SADECE HÖRMANN’DA: Eşsiz dönmeli dil kilidi ile zorla açılmaya 
karşı koruma

Sarmal garaj kapıları – RollMatic
Yatay toplanan RollMatic OD
RollMatic garaj kapıları dikey olarak açılır ve garajda çok az yer kaplar. 
Tasarımı sayesinde garaj içinde ve garaj önünde maksimum hacim sağlar.

• RollMatic garaj kapıları dikey olarak açılır ve garajda çok az yer 
kaplar. Tasarımı sayesinde garaj içinde ve garaj önünde maksimum 
hacim sağlar.

• Yatay olarak toplanan RollMatic OD Garaj kapısı yer tasarrufu 
sağlayan tasarımı ile eski kapıların değişimi için çok uygundur.

• Her iki modelde de, entegre karşı ağırlık yayı ile yükler azaltılarak 
uzun ömür sağlanır.

Yana açılır seksiyonel garaj kapıları
Bu kapı türü, yekpare, seksiyonel ve sarmal garaj kapılarından farklı 
olarak yana doğru açılır. Bu özelliği ile, örneğin garajın tavanı depolama 
amaçlı kullanılıyor ise, pratik çözüm sunar.

• Çift devreden çıkarma otomatiği ile güvenli açma ve kapama

• SADECE HÖRMANN’DA: Kapı motorunda yaya geçişi için bırakılmak 
istenen aralık özel olarak ayarlanabilir.

• Sağlam, çift makara sistemi ile kapı güvenli bir şekilde hareket rayı 
üzerinde kılavuzlanır.

Sadece Hörmann’da Sadece Hörmann’da 

Yekpare garaj kapılarında 
dönmeli dil kilidi

Seksiyonel garaj 
kapılarında plastik kasa 
koruma papuçları
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Kapı Motorları
Motor uzmanlığı ile üst sınıf kalite
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Garaj kapısı motorları
BiSecur kablosuz kumanda sistemli Hörmann garaj kapısı motorları 
konfor ve emniyet sağlar.

• SupraMatic motor ile % 50 daha hızlı açılma

• SADECE HÖRMANN’da: Motor hareket rayına entegre emniyet kiti ile 
zorlayarak açmaya karşı koruma sağlanır. Sistem tamamen mekanik 
olduğundan elektrik beslemesi olmadan da devreye girer.

• Güvenilir devreden çıkarma otomatiği sayesinde, beklenmedik 
engellerde kapı güvenli şekilde durur.

Bahçe kapısı motorları
BiSecur kablosuz kumanda sistemli Hörmann bahçe kapısı motorları, 
dairesel veya yana açılır bahçe kapılarında kullanılabilir.

• Devreden çıkarma otomatiği sayesinde açılma ve kapanmanın  
her evresinde güvenlik

• Yumuşak hızlanma ve yumuşak durma sayesinde sessiz ve emniyetli 
kapı hareketi

• Birçok kapı ölçüsü ve montaj şekline uygun, test edilmiş  
ve sertifikalandırılmış

Ana giriş kapısı motorları
ThermoSafe ve ThermoCarbon ana giriş kapıları, opsiyonel olarak 
EC-Turn model kapı motoru ile kontrol edilebilir. Ana giriş kapınızı 
uzaktan kumandanız, sayısal şifreniz ya da parmak iziniz ile kolayca 
açıp kapatabilir, hayatınızı biraz daha kolaylaştırabilirsiniz.

• Kapı kanadı, kapı kasası ya da duvara, estetik olarak entegre edilebilir.

• Kapı hareketi çok düşük bir kuvvetle gerçekleştiğinden yüksek 
emniyet ve engelleme halinde güvenli duruş sağlanır.

İç kapı motorları
Hörmann PortaMatic kapı motoru ile ahşap ve çelik iç kapılarınızı 
uzaktan kumanda veya buton ile kolayca açıp kapatabilirsiniz. İster 
daha fazla konfor ya da hijyen isteği, ister bedensel engellerden 
kaynaklanan hareket kısıtlamalarından ötürü olsun, bu teknoloji günlük 
hayatınızı kolaylaştıracaktır.

• Standart elektrik fişi ile kolay bağlantı

• Benzer kapı motorlarına oranla % 25 daha düşük elektrik tüketimi

• Kapı hareketi çok düşük bir kuvvetle gerçekleştiğinden yüksek 
emniyet ve engelleme halinde güvenli duruş sağlanır.

Hörmann BiSecur: Kapı motorları, ışıklar  
ve daha fazlası için modern kablosuz kumanda 
sistemi (daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 9

Sadece Hörmann’da 

Motor hareket rayına entegre,  
mekanik emniyet kiti
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Aksesuarlar
Lüks parmağınızın ucunda
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Taşınabilir aksesuarlar
Bahçe girişi veya garaj kapınızı kolayca ve rahatça açın.  
Şık ve kullanışlı uzaktan kumandalarımız kapınızı arabanızdan  
inmeden açabilme kolaylığı sağlar.

• Yüksek parlak görünümlü veya desenli siyah ve beyaz versiyonların 
yanı sıra bir çok farklı renk ve desen seçeneği

• Aracınızın çakmak şarj girişine takabileceğiniz pratik model

• Krom veya alüminyum, şık tasarım kumanda versiyonu

Dış ortam için sabit aksesuarlar
Garajınızın iç veya dış duvarına monteli sabit kontrol cihazı ile kapınızı 
anahtar, sayısal şifre ya da parmak iziniz ile kontrol edebilirsiniz.

• Kablosuz montaj için BiSecur kablosuz sinyal teknolojisi

• Yeni, dokunmatik ekranlı şık sayısal şifre paneli

• Sıva üstü veya gömme anahtarlı sviç

İç ortam için sabit aksesuarlar
Yeni iç ortam sinyal butonu ve alıcısı sade ve uyumlu hatları ve şık 
tasarımı ile göz doldurur.

• Kablosuz montaj için BiSecur kablosuz sinyal teknolojisi

• Elektrikli cihazları veya ışıklandırmayı kontrol için prize takılır alıcı

• Hijyenik kullanım için, temassız buton

BiSecur kablosuz sistem
İki yönlü, yüksek güvenlikli BiSecur kablosuz sistemi, garaj ve bahçe 
kapısı motorlarını, iç kapı motorlarını, aydınlatma ve daha fazlasını konforlu 
ve güvenli şekilde kontrol etmek için gelecek odaklı bir teknolojidir.

• Hörmann tarafından geliştirilmiş son derece güvenli şifreleme işlemi

• Kapı kilit durumunun veya kapı konumunun konforlu sorgulanması

• BiSecur App ve Gateway sayesinde akıllı telefon veya tablet ile dünya 
çapında kullanım

Sadece Hörmann’da 

BiSecur kablosuz  
kontrol sistemi
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Ana Giriş Kapıları
Eviniz için doğru seçim
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Çelik ana giriş kapıları
Çelik kapı kanatlı Thermo65 ve Thermo46 ana giriş kapıları iyi yalıtım 
değerleri ve 5 kademeli güvenlik kilidiyle yüksek hırsızlık emniyeti ile  
ön plana çıkarken çok iyi bir fiyat/performans oranı sunarlar.

• Thermo65 kapılarda çok noktalı kilitleme standarttır  
ve 0.87 W/ (m²·K)’ya kadar UD değerleri ile çok iyi ısı yalıtım  
değeri sağlarlar.

• Thermo46 kapılarda çok noktalı kilitleme standarttır  
ve 1.1 W/ (m²·K)’ya kadar UD değerleri ile çok iyi ısı yalıtım  
değeri sağlarlar.

• RC 2 güvenlik donanımı opsiyonel

Özel tasarım garaj ve ana giriş kapıları
Paslanmaz çelik ya da camdan mamul zarif süslemeler ile 
oluşturulabilen sayısız seçenek ile garaj ve ana giriş kapınızın 
tasarımında şık kombinasyonlar elde edebilir, evinizin girişini zevkinizi 
en iyi yansıtacak şekilde dekore edebilirsiniz.

• Paslanmaz çelik, şık kasa ile uyumlu kapı görünümü

• Pencereli motifler ile garajda daha fazla aydınlık

• Garaj kapısında tasarım elemanlarını bağımsız olarak düzenleyebilme

Alüminyum ana giriş kapıları
Özel giriş kapıları için Hörmann mükemmel seçimdir. Yüksek kaliteli 
alüminyum kapılar yapısal formlarını korur, paslanmaz ve yeniden 
boyama gerektirmez.

• SADECE HÖRMANN’DA: Standart RC 3 güvenlik donanımlı 
(opsiyonel RC 4) ve yaklaşık 0,47 W/(m²·K)’e kadar UD değerleri ile 
mükemmel ısı yalıtımlı ThermoCarbon modeli

• SADECE HÖRMANN’DA: Standart RC 3 güvenlik donanımlı ve 
yaklaşık 0,8 W/(m²·K)’e kadar UD değerleri ile üst seviyede ısı yalıtımlı 
ThermoSafe modeli

ThermoSafe ve ThermoCarbon giriş 
kapılarında standart güvenlik donanımı

RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

Sadece Hörmann’da 
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Eviniz için Kapılar
Bodrumdan çatıya kadar kalite
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Güvenlik kapıları
Bodrum, yan bina ya da garaj girişleri için standart güvenlik donanımlı 
KSI / KSI Thermo güvenlik kapılarının kullanımı önerilir.

• RC 2 güvenlik donanımı, çok noktalı kilitleme ile hırsızlık emniyeti

• 1,1 W/(m²·K)’e kadar* UD değerleri ile KSI Thermo46 kapılar çok  
iyi ısı yalıtımı sağlar

• KSI Thermo46 ile diğer güvenlik kapılarına oranla % 30 daha fazla  
ısı yalıtımı

Yangın kapıları
Evinizde Hörmann’ın yangın koruma tecrübesinden istifade edin: kazan 
daireleri ve garajdan yaşam alanına geçiş için sertifikalı yangın kapıları 

• Avrupa’nın en çok satılan kazan dairesi kapısı, H8-5

• Garaj ile yaşam alanı arasındaki geçiş için H3D yangın kapısı

• Garaj ile yaşam alanı arasındaki geçiş için, yangın korumalı ve 
güvenlik fonksiyonlu WAT kapılar

Çok amaçlı kapılar
Çok amaçlı kapılar yıllar boyunca birçok etkiye maruz kalırlar. Hörmann 
çok amaçlı kapıları sağlam, dayanıklı ve dış hava koşullarına mukavim 
yapılarıyla kırk yıldır güvenle kullanılmış ve kendilerini kanıtlamıştır.

• MZ Thermo65 modelde UD değeri yakl. 0,87 W/ (m²·K)’e kadar  
ısı yalıtımı ile diğer çok amaçlı kapılara göre % 49’a kadar daha  
iyi ısı yalıtımı

• İçeride daha fazla güneş ışığı için camlı modeller

• Farklı renk ve desenler ile özelleştirilebilen tasarım

Çelik iç mekan kapıları
ZK iç kapı daima şeklini korur ve üstün yüzeyi sayesinde dayanıklıdır, 
leke tutmaz ve kolay temizlenebilir. ZK kapıları, uzun yıllardan beri 
bodrum katından çatıya kadar iç mekanlarda tercih edilmektedir.

• Tam bağlı petek dolgulu sağlam kapı kanadı

• Birçok renk ve desen seçeneği ile her mekana uygun tasarım

• Pencereli model ile daha aydınlık mekanlar

* MZ Thermo65 ile diğer güvenlik kapılarına  
oranla % 49 daha fazla ısı yalıtımı

Isı yalıtımı

kadar 
daha iyi

% 49’a*
PortaMatic iç kapı motoru  
ile kapı kullanımında konfor
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Ahşap iç mekan kapıları
Yeni konforu keşfedin
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Ahşap iç kapılar
Hörmann ahşap iç mekan kapılarını tercih ederek tam manasıyla 
“evladiyelik kapı” seçmiş olursunuz. Tavizsiz kalite anlayışımız uzun 
ömürlü ürünlerin garantisidir.

• Parlak, Ultra Mat veya Arduvaz yüzey ile farklı renk seçeneklerini 
birleştirerek ConceptLine ile farklı tarzlarda oda konseptleri 
gerçekleştirebilirsiniz.

• Hörmann Duradecor kaplama sistemi, diğer üreticilerin lamine 
yüzeylerinin ortalamasından % 48 daha yüksek darbe dayanımı 
sağlar.

• Düz kenarlı ve Duradecor Beyaz Lake, Açık Gri ve Antrasit Gri  
motifli kapılar standart olarak “4Protect” üstün kenar korumasıyla 
donatılmıştır.

Çelik kapı kasaları
Hörmann çelik kapı kasaları alışkanlıklarınızı gözden geçirmenize neden 
olacak bir fark sunar, yüksek dayanım ve uzun ömrün yanı sıra zarif  
ve şık görünümleri ile Hörmann tasarım mükemmelliğini gösterir.

• Konvansiyonel ahşap kasalar gibi kolayca monte edilebilen çift 
parçalı VarioFix çelik kapı kasaları, her iki tarafta 55 mm derinlik  
ve 20 mm’ye kadar duvar boşluğu toleransı sağlar.  

• Tek ve çift kanatlı, cam ve ahşap sürgülü kapılar için çelik kasalar,  
dar mekanlarda yer tasarrufu sağlar.

• Pervazsız, dar çerçeveli ve gizli menteşe bağlantılı kasalar modern 
sade ve şık bir görünüm sunar.

Komple cam kapılar
Cam kapılar sadece zarif ve şık olmakla kalmaz, aynı zamanda evinizi 
ferah ve açık bir hale getirerek, her odaya çok özel bir cazibe sunar.

• Parmak izlerini göstermeyen nano kaplama

• Hörmann ahşap kapıları ile uyumlu görünüm

• Farklı ışık efektleri sağlayacak desenli süslemeler

PortMatic kapı motoruyla  
konforlu açma ve kapatma

EN YÜKSEK DARBE DAYANIKLILIĞI
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Apartman ve Siteler için Garaj ve Bina Giriş Kapıları
Farklı tasarım imkanları sunan ekonomik çözümler
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Yeraltı otoparkı kapıları
Şehirlerdeki ve yoğun merkezlerdeki artan otopark ihtiyacı nedeniyle, 
yeraltı garajları ve toplu garajlar gittikçe önem kazanmaktadır. Bu 
garajlar bulunduğu konut ve ticari yapı komplekslerinde özellikle sessiz 
ve sağlam kapı sistemlerine ihtiyaç vardır. Hörmann özellikle bu 
kullanım alanı için kapı ve motordan oluşan, komple birbirine 
uyarlanmış sistemler sunar. 

• Geriye doğru açılan yekpare kapı ET 500: Bina dışına taşmadan 
açılan bu kapılar daimi fonksiyonel güvenlik sağlar.

• ST 500 kayar kapı: Çok düşük yer gereksinimi ile mekan hacminin 
verimli kullanılmasına katkı sağlar.

• TGT yeraltı otoparkı için sarmal kapı / kepenk: Güç sınırlayıcı motoru 
ile komple çözüm

Daire giriş kapıları
Apartman dairelerinin girişlerinde yangın korumalı ve hırsızlık emniyeti 
donanımlı kapılar, daire sakinlerine güvenlik hissi verir.

• WAT 40 yangın korumalı / hırsızlık emniyetli, sağlam, çelik kapılar

• Hörmann iç mekan kapıları ile eş görünümlü, ahşap kaplamalı daire 
giriş kapıları

Posta kutulu bina giriş kapıları
Modern apartmanlarda bina giriş kapısı binanın karakteristiğinde büyük 
önem taşır. Hörmann cazip tasarım imkanları sunan çok çeşitli 
seçenekler. Bina giriş kapıları, yan ve üst sabit pencere parçaları ve 
entegre posta kutusu sistemleri ile beklentilerinize en uygun şekilde 
detaylandırılabilir.

• Yaklaşık 1,3 W/ (m²·K)’e kadar UD değeri ile yüksek ısı yalıtımı

• Üst kalite cam kanat stilleri

• Daire zilleri, aydınlatma düğmeleri, diafon, posta kutusu 
kombinasyonları
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Evinizin tüm 
kapılarında Hörmann 
kalitesini tecrübe edin

Hörmann bütüncül bir konut tasarımı için 

kapsamlı seçenekler sunar. Birbirleriyle 

uyumlu kapı çözümleri ile her uygulama 

alanı için mükemmel ürünü Hörmann'da 

bulabilirsiniz. 

• Garaj kapıları  
Kişisel zevkinize uygun şekilde özelleştirebileceğiniz 
farklı malzeme ve görünüm seçenekleri ile seksiyonel, 
sarmal ya da yekpare tip garaj kapıları.

• Kapı motorları  
Bahçe, garaj ve iç mekan kapılarınız için güvenli ve 
konforlu kapı motorları.

• Ana giriş kapıları  
Hayalinizdeki kapıyı kapsamlı ana giriş kapıları ürün 
yelpazemizde mutlaka bulacaksınız. 

• Çelik kapılar  
Bodrumdan çatıya kadar evinizin tüm bölümleri  
için sağlam kapılar.

• Kapı kasaları  
Yeni inşa ya da tadilat işleri için uzun ömürlü ve şık çelik 
kapı kasaları.

Garaj kapıları, bahçe kapısı motorları

Thermo65 / Thermo46 ana giriş kapıları

Çelik kapılar
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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

KAPI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

MENTEŞELİ 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

Ta
rih

 1
0.

20
17

 / 
Ba

sk
ı 0

7.
20

18
 / 

HF
 8

63
10

 T
R 

/ P
DF

w
w

w
.h

oe
rm

an
n.

co
m


