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Görseli kullanılan kapılarda kısmen ekstra donanımlar kullanılmıştır ve standart 
modellerden farklılık gösterebilirler.

Resimdeki renkler matbaa baskı tekniği nedeniyle gerçek rengi tam olarak 
yansıtmamaktadır.

Telif hakkı koruma altındadır. Kısmen de olsa kopyalanması, ancak onay alınarak 
mümkündür. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 ◀ Sarmal garaj kapısı Beyaz alüminyum RAL 9006 ve Hörmann alüminyum  
ev kapısı ThermoSafe Motiv 860 Beyaz alüminyum RAL 9006
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Üniversal kullanılabil ir

Sarmal kapılar ve tavana açılır garaj kapılar 

düşey açılmaktadırlar ve garajda çok az  

yer kaplarlar. Bu konstrüksiyon sayesinde 

garajda ve garaj önünde maksimum boş 

alan sunmaktadırlar. İster dört köşeli, ister 

açılandırılmış veya kemer, garaj açıklığı  

şekli montajda önemli değildir.

RollMatic sarmal garaj kapısında tavan  

kısmı de serbest kalır ve lambalar veya ilave 

istifleme alanı olarak kullanılabilir. Lento  

veya yan bitişiği az olan montaj durumları 

için RollMatic sarmal kapı, garaj açıklığın 

önüne monte etmek için dış sarmal kapı 

olarak sunuluyor.

Tavana açılır garaj kapısı RollMatic OD’nın 

çok az üst montaj yüksekliğine ihtiyaçı var 

ve dar alanlardaki yenileme için ideal.

 ▶ Decograin Golden Oak sarmal garaj kapısı4
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Made in Germany

H Ö R M A N N  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  N E D E N L E R

Güvenliğinizi garanti altına alabilmek için, tüm kapı 
ve motor bileşenleri bağımsız enstitülerde test 
edilmiş ve sertifikalanmıştır; ayrıca hepsi 
Hörmann bünyesinde geliştirilip üretilmektedir  
ve birbirleriyle tam bir uyum gösterir. Bahsi 
geçen ürünler, DIN ISO 9001 yönetim sistemine 
uygun olarak Almanya’da üretilir ve Avrupa 
standardı 13241-1’in gerekliliklerini karşılar.  
Ayrıca yüksek nitelikli Hörmann çalışanları, sürekli 
olarak yeni ürünler, geliştirmeler ve iyileştirmeler 
üzerinde detaylı ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. 
Sektördeki Hörmann patentleri ve benzersiz 
ürünleri, işte bu çalışmanın sonucudur.

1“Alman Malı”  
Kalitesi

“ İyi bir isim 
edinebilmek için 
bunu hak edecek 
kadar çok çalışmak 
gerekir.” August Hörmann

Hörmann markası, bugün, tamamen 

şirket kurucusunun yukarıdaki felsefesi 

doğrultusunda  bir kalite sunar. Bir aile 

işletmesi olan Hörmann, kapı ve motor 

üretiminde sahip olduğu 80 yılı aşan 

üretim deneyimi ve bugüne kadar sattığı 

20 milyon kapı ve kapı motoru ile 

sektöründe Avrupa’nın 1 numarasıdır. 

Bu da, sizin bir Hörmann markası 

sarmal veya tavana açılır garaj kapısı 

satın alırken, kendinizi güvende 

hissetmenizi sağlayacak bir özellik.
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YIL
GARANTİ

Gerçek hayat koşulları altında gerçekleşen 
dayanıklılık testleri, olgunlaşmış seri ürünlerin 
Hörmann kalitesine uygunluğunu garanti altına alır. 
Bu sayede, Hörmann mükemmel teknik çözümler 
ve tavizsiz kalite güvencesiyle birlikte, tüm 
RollMatic sarmal garaj kapıları ve RollMatic OD 
tavana açılır garaj kapıları için 10 yıl, Hörmann  
kapı motorları içinde 5 yıl garanti vermektedir.*

* Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

Hörmann bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor. 
Çünkü enerji ihtiyacının % 100’ünü 
yenilenebilir kaynaklarından sağlıyor. Aynı 
zamanda, akıllı ve sertifikalı enerji yönetim 
sisteminin kullanıma girmesi sayesinde, her  
yıl tonlarca karbondioksit yayılımı önleniyor.  
Ve son olarak, Hörmann ayrıca sürdürülebilir 
yapı için de ürünler sunuyor.

2 3Nesilden nesile miras 
kalan garaj kapıları

Geleceğe  
bakış
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Sadece Hörmann’da 

H Ö R M A N N  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  N E D E N L E R

Hareket rayın içine entegre edilmiş ağırlık 
dengelemesi sistemi sayesinde kapı açılırken  
ya da kapanırken motor destekleniyor ve 
böylece motor mekaniği korunuyor. Çoklu yay 
seti ve çift çelik halatlar sayesinde kapı kanadı 
her konumda düşmeye karşı emniyete alınıyor. 
Acil durumlarda kapıyı elle açmak mümkündür. 
Sarmal kapıda döndürme koluna ihtiyaç yoktur.

RollMatic kapılardaki standart motorlar yumuşak 
hızlanma ve yumuşak stop özelliğine sahiptırlar  
ve böylece kapı sessiz ve korunaklı bir şekilde 
çalışmaktadır. Ağırlık dengelemesi sistemi 
ve güvenilir devreden çıkarma otomatiği, garaj 
kapısını beklenmedik engellerde güvenli bir şekilde 
durdurmaktadır. Daha fazla koruma ve emniyet için 
temassız çalışan fotoseli monte edilmesini tavsiye 
ediyoruz.

4 5Güvenilir ağırlık 
dengelemesi

Güvenilir devreden 
çıkarma otomatiği

Çekme yay tekniğine sahip 
sarmal garaj kapısı
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Lento kısmı küçük olan garajlar için tavana  
açılır garaj kapısı RollMatic OD çok uygun.  
Kapı örtüsü ince hareket rayları ile tavana 
yönlendirilmektedir. Yer tasarruflu yanal motor 
montajı sayesinde RollMatic OD modelin üst 
montaj yüksekliği sadece 60 mm.

Garajınızın tavan kısmını boş bırakmak veya 
garajlarınız tavana açılır garaj kapısı veya 
seksiyonel kapısı için çok küçük ise, RollMatic 
sarmal kapılar en doğru seçim. Sarmal kapının 
kapı örtüsü açıklıktakı lentoya tamamen 
sarılır ve tavan kısmını aydınlatma veya ilave 
depolama alanı olarak kullanabilirsiniz.
Yan bitişiği az olan montaj durumları için 
RollMatic, garaj açıklığın önüne monte etmek 
için dış sarmal kapı olarak da sunuluyor.

6 7Kompakt  
sarmal kapı

Yer tasarruflu tavana  
açılır garaj kapısı
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H Ö R M A N N  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  N E D E N L E R

Sadece Hörmann’da 

8
Çift yönlü kablosuz sistem BiSecur geleceğe 
dönük bir teknolojidir ve garaj ve bahçe giriş 
kapılarının motorları, aydınlatma ve daha 
fazlasının konforlu ve güvenli bir şekilde kontrol 
etmektedir. Hörmann tarafından geliştirilmiş, 
sağlam parazitsiz menzeil sahip bu olağanüstü 
güvenli BiSecur şifreleme yöntemi sayesinde 
kablosuz sinyaliniz yabancılar tarafından 
kopyalanamaz. Bochum Ruhr Üniversitesi 
güvenlik uzmanları tarafından test edilip 
sertifikalanmıştır.

Kısa filmi izleyin:  
www.hoermann.com.tr/videolar

Tüm BiSecur motorları, alıcıları ve kontrol 
elemanları % 100 uyumludur. Uzaktan kumanda 
ile veya örneğin kablosuz şifreleme ünitesi yardımıyla 
garaj kapınızın yanında yine bir Hörmann motoru ile 
donatılmış bahçe giriş kapınızı veya BiSecur alıcılara 
sahip diğer cihazları rahat bir şekilde açabilirsiniz.
Uygulamamız* ile Hörmann BiSecur Gateway ile 
bağlantılı olarak garaj ve bahçe giriş kapısı 
motorlarınızı, Hörmann ev kapınızı** veya iç kapı 
motorunuz PortaMatic’i yanı sıra diğer cihazları 
akıllı telefon veya tablet bilgisayar yardımıyla 
konforlu bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

* İOS veya android işletim sistemli akıllı telefon veya tablet için
** Bu fonksiyon için Hörmann ThermoCarbon / ThermoSafe  

ev kapınızın S5 / S7 Smart otomatik kilit ile donatılmış olması 
gerekmektedir.

Güvenlik sertifikalı  
BiSecur telsiz sistemi

Mükemmel eşleşme  
ve % 100 uyumluluk

10



10 Ödüllü  
tasarım

Siyah veya beyaz renklerde sunulan özel 
BiSecur uzaktan kumandaların tasarımı  
çok zariftir ve ele iyi oturur.
Parlak piyano tipi yüzeyi opsiyonel Hörmann 
BiSecur uzaktan kumandaların eşsiz dizaynı 
reddot design ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Kısa filmi izleyin:  
www.hoermann.com.tr/videolar

Üstteki resim: Uzaktan kumanda istasyonlu uzaktan  
kumanda HS 5 BS (opsiyonel).

9
Tavana açılır garaj kapınız RollMatic OD açık kalıp 
kalmadığını kontrol etmek için, kötü havalarda 
dışarıya çıkmanıza artık gerek yok. Butona 
basmanız yeterli, HS 5 BS uzaktan kumandadaki 
LED lambanın rengi size kapının konumunu 
bildirmektedir. Arzu ederseniz başka bir butona 
basarak*** kapıyı kapatabilirsiniz. Kapınızı daha 
konforlu ve daha güvenli kontrol edemezdiniz.

*** Kullanım noktasında kapıya görüş alanı yoksa ilave  
fotosel gereklidir

Kapı konumunun  
konforlu sorgulanması
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K A P I  G Ö R Ü N Ü M L E R İ

 ▶ Decograin Golden Oak sarmal garaj kapısı

Eviniz i le tam uyumlu

Garaj kapınız evin mimarisine uyum 

sağlaması için, RollMatic sarmal kapılar  

ve tavana açılır kapı RollMatic OD farklı 

görünümlerde sunulmaktadır. Doğal kapı 

görünümü için Decograin veya Decopaint 

yüzey iki ahşap dekordan birini seçin.  

Zarif kapı görünümü için yeni Noir 2100 

Sablé antrasit metalik renk tonu tavsiye 

edilir. Veya fiyatı farkı olmayan 11 renk 

tonundan birini seçin – bu kararınızı çok 

kolaylaştırmayacaktır, ama kendinizi 

kesinlikle daha rahat hissedeceksiniz.  

Tabii ki bizde eş görünümlü yan kapılar 

bulabilirsiniz.
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K A P I  G Ö R Ü N Ü M L E R İ

 ▶ Sarmal garaj kapısı ve yan kapı 
Trafik beyazı RAL 9016
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 ▲ Antrasit grisi renginde tavana açılır garaj kapısı 
RollMatic OD, RAL 7016

 ◀ Sarmal garaj kapısı Trafik beyazı RAL 9016  
ve Hörmann alüminyum ev kapısı ThermoSafe 
Motiv 413 Trafik beyazı RAL 9016

 ▼ Açık gri renginde Dış sarmal kapı, RAL 7035
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Uyumlu genel görünüm

Diğer üreticilerin çizgili profillerinin aksine alüminyum profillerin 

düz yüzeylerinin görünümleri modern ve zarif. Kapının dış ve iç 

tarafında kaliteli kaplamaya sahip yüzeylerin temizliği çok kolay. 

Hörmann’da fiyat farkı ödemeden kapının tamamını seçtiğiniz 

renk tonunda alabilirsiniz. Kapı zırhı, hareket rayı, eşik siperliği 

ve sargı mili kaplaması uyumlu bir ünite oluşturmaktadır. 

Profillerin iç boşlukları Poliüretan sert köpük ile homojen  

olarak doldurulmuştur.

R E N K  T A S A R I M I

Lütfen dikkat ediniz:

Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

Resimlerde gösterilen renkler ve yüzeyler, baskı 
tekniğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 
bağlayıcı değildir. Bu konuda Hörmann bayilerine 
danışabilirsiniz.

Tüm Hörmann sarmal kapıların teknik özellikleri 
ve boya sistemleri günümüzdeki teknolojiye 
uygun. İtme noktaları ve aşınmalar yapısal 
nedenlerden dolayı kaçınmaz. Sarmal kapı 
fonksiyonlarını olumsuz etkilerler ve kapının 
kullanım ömrünü azaltmaktadırlar.

Profil görünüşü (konkav taraf)

Profil görünüşü (konveks taraf)16



RAL 9016 Trafik beyaz

RAL 9006 Beyaz alüminyum

RAL 9005 Koyu siyah

RAL 9001 Krem beyaz

RAL 8028 Toprak kahverengi

RAL 7035 Işık gri

RAL 7016 Antrazit grisi

RAL 6005 Yosun yeşili

RAL 5011 Çelik mavisi

RAL 3003 Yakut kırmızısı

RAL 1015 Açık fildişi

Plastik camlı profil

Havalandirma menfezli profil

Aynı fiyatlı 11 renk Cam elemanlar

Garajda gün ışığından faydalanmak  
için. Plastik camlı cam elemanlar  
tam profil genişliğine yerleştirilmiştir. 
Elemanların sayısını kapının genişliği 
belirlemektedir. Her kapı için maksimum 
on camlı profil uygulanabilir.

Havalandırma menfezleri

Havalandırma sayesinde garajınız 
havalanır ve küf oluşumu engellenir. 
Uzun ömürlü plastikten oluşan 
havalandirma menfezleri profilin toplam 
genişliğine yerleştirilmiş. Her kapı için 
maksimum on profil kullanılabilir.
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Decograin yüzeyi

Golden Oak ve Rosewood gül 

ağacı iki Decograin dekorların 

ahşap görünümleri, gerçek ahşap 

görünümüne çok yakın. Profillerin 

güneş ışınlarına dayanıklı plastik 

folyo kaplaması özel aşınmaya 

dayanıklı yüzey korumasına sahip 

ve uzun yıllar korunmaktadır.

R E N K  T A S A R I M I

Lütfen dikkat ediniz:

Resimlerde gösterilen renkler ve yüzeyler, baskı 
tekniğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı bağlayıcı 
değildir. Bu konuda Hörmann bayilerine danışabilirsiniz.

Decograin dekorlar

Sarmal garaj kapısı RollMatic

Eş görünümlü kapı görünümü için, hareket raylaru ve de 
lento ve sarmal kaplama Decograin dekoruna uygun 
gönderilmektedir. Decograin yüzeyi dış sarmal kapıları  
için sunulmamaktadır.

Tavana açılır garaj kapısı RollMatic OD

Hareket rayları ve lento kaplaması dekorun ana renk 
tonunda toz boya ile kaplanmaktadır.

Profil görünüşü (konkav taraf) kahverengi

Profil görünüşü (konveks taraf) Decograin Golden Oak

Decograin Golden Oak

Decograin Rosewood

Hareket rayı ve profil Decograin Golden Oak

Hareket rayı ve profil Decograin Rosewood

Hareket rayı Decograin Golden Oak ana renk tonunda

Hareket rayı Decograin Rosewood gül ağacı ana renk tonunda18



Sarmal garaj kapısı RollMatic /  
Tavana açılır garaj kapısı RollMatic OD

Hareket rayları, lento kaplamarı ve örtü kaplaması kapının 
genel görünümü ile uyumlu dekor ana renk tonunda toz 
boya ile kaplanmaktadır.

Decopaint yüzeyi

Golden Oak ve Rosewood gül 

ağacı Decopaint dekorları fiyat 

bakımından Decograin yüzeylerine 

iyi bir alternatif. Profiller içte ve 

dışta ahşap görünümünde boyanır. 

Noir 2100 Sablé renk tonunda 

boya için zarif antrasit metalik 

uygulanır.

Decopaint dekorları

Profil görünüşü (konkav taraf) Decopaint Golden Oak

Profil görünüşü (konveks taraf) Decopaint Golden Oak

Decopaint Golden Oak

Decopaint Rosewood

Noir 2100 Sablé antrasit metalik

Hareket rayı dekorun temel renginde,

Hareket rayı dekorun temel renginde,

Hareket rayı ve profil Noir 2100 Sablé antrasit metalik renginde 19



Birbir iyle tam uyumlu detaylar

RollMatic sarmal kapı sadece bir hedefi olan yenilikçi ayrıntılarla 

dolu: Size emniyet ve konfor sunmak. Çok basit montajdan,  

en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş güvenlik patentlerine kadar 

bu konsept ürünün tüm unsurlarında tutarlılık göstermektedir.

S A R M A L  G A R A J  K A P I S I  R O L L M A T I C

20



Sadece Hörmann’da 

Sadece Hörmann’da  Aşınmaya dayanıklı yatak halkaları

Çekme yay tekniği

 İyi korunmuş sargı mili

Sargı milinin standart kaplaması kapı sargısına 
müdahaleyi önlemektedir. Ayrıca açık konumdaki  
kapıyı hasar ve kirlenmeye karşı korumaktadır. Renkli 
kapılarda veya Decograin yüzeyli kapılarda kaplama, 
kapı örtüsü ile eş görünümlüdür. Decopaint kapılarda 
kaplama, kapının temel tonunda teslim edilir.

 Yay-içinde-yay sistemli,  
çekme yay teknolojisi

Çift çekme yaylı ve çift çelik halatlı Hörmann RollMatic 
sarmal kapılar, kapı kanadını her kapı pozisyonunda 
devrilmeye karşı emniyete alır. Patentli yay-içinde-yay 
sistemi ve saydam koruma hortumu sayesinde, kırılan 
bir yayın yerinden fırlaması ve olası yaralanmalara 
sebebiyet vermesi önlenmekte.

 Aşınmaya dayanıklı yatak halkaları

Aşınmaya dayanıklı malzemelerin kullanımı ile kapı zırhının 
üst profilleri üzerinde yatak halkalarının izleri azalır.

 Standart rüzgar ankrajı

Büyük rüzgar yüklerinde dahi (sınıf 4’e kadar) Hörmann 
RollMatic taviz vermemektedir. Profil uçlarındaki 
standart rüzgar koruması sayesinde kapı güvenilir bir 
şekilde hareket etmektedir. Ayrıca daha yüksek hırsızlık 
emniyeti sağlanmaktadır.

 Kolay montaj

RollMatic sarmal kapıların montajı hızlı ve çok kolay. 
Yan hareket rayları, eşik siperliği ve motor, garaj 
duvarlarına ve lentoya vidalanır. Ardından kapı örtüsü 
zahmetsizce kuşaklar yardımıyla sargı miline sarılarak 
monte edilmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen bkz. montaj bilgileri  
www.hoermann.de
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S A R M A L  G A R A J  K A P I S I  R O L L M A T I C

Uzaktan kumanda 
HS 4 BS, krom kapaklı  
ve siyah desenli yüzey

Standart motor,  
bakım dostu şeklinde 
kaplamanın dışında  
monte edildi

 • 4 butonlu uzaktan kumanda HS 4 BS standart

 • Enerji tasarrufu

 • ayarlanabilir otomatik kapanma**

 • çekme halatı ile standart emniyet çubuğu

Kumanda

 • Kontrol butonlu ayrı gövde

 • Entegreli aydınlatma

Garaj kapısı motorları Standart motor

İtme ve çekme kuvveti 650 N

Uç kuvvet 800 N

Açılma hızı maks. 11 cm/s

* Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com
** Fotosel gereklidir22



Sadece Hörmann’da Çekme yay tekniği

İ lave donanımlar

Opsiyonlu dış emniyet çubuğu 

İkinci erişimin olmadığı garajlarda emniyet çubuğunu 
tavsiye ediyoruz, bu şekilde garaj kapısı acil durumda 
(örn. elektrik kesintisinde) dışarıdan açılabilir.

Opsiyonel yedek akü 

Acil besleme sayesinde 18 saat elektrik kesintisi 
köprülemek ve 5 hapı hareketi yapmak mümkündür. 
Yedek akü normal işletim durumunda şarj oluyor.

Opsiyonel akustik alarm 

110 dB’lik  (A) alarm sesi ile hırsızlar etkili bir şekilde 
korkutulmaktadır.

Manüel kapı kilitli el kumandalı kapı

Dengeleyici çekme yay tekniği sayesinde Hörmann 
sarmal garaj kapıları, iç ve dış taraftan elle kolay 
açılmakta ve kapanmaktadır. Dışarıdan tutamak  ile, 
içeriden bir kullanım zinciri  üzerinden.
El kumandalı sarmal kapı iç ve dış taraftan mekanik 
tutamak ve kilit ile kilitlenmektedir. Bu sırada sağlam 
metal saplamalar sağdan ve soldan hareket raylarını 
kavramaktadır.
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S A R M A L  G A R A J  K A P I S I  R O L L M A T I C

+ 10 mm

İ lave donanımlar

Eğik kapanma profili

Eğimli arazide çözüm: Eğimli alüminyum zemin kapanış 
profili tüm kapı genişliğinde (maks. 300 mm) yükseklik 
farklarını dengeler. Profil problemsiz monte edilebilir. 
Sadece yerleştirilmiş brandaya vidalanır.
Zemin profili standart olarak koyu siyah renkte 
(RAL 9005’e benzer) toz boyalı sunuluyor. İstek üzerine 
kenar profilini  renk tonuna uygun bulabilirsiniz.

İlave lento kaplaması

İlave lento kaplaması  lento kaplamasını açıklığın içine 
veya açıklığın arkasına monte ederken, lento kaplaması 
açıklıkta göründüğünde stabilize eder. Lento ucu uyumludur 
ve montaj delikleri yoktur. İlave lento kaplaması kapının 
renginde veya Decograin yüzeyinde sunulmaktadır.

 Montaj dengeleme seti

Düz olmayan duvarlarda opsiyonel montaj dengeleme 
seti,  bağlantılı kapı montajı konusunda yardımcı 
olmaktadır. Bu özellikle yenilemelerde veya bir ahşap 
gövdede avantajlıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen bkz. montaj bilgileri  
www.hoermann.de
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100 mm

Sarmal dış kapı

İç montaj yeri olmayan mekanlar için çözüm

Lento ve/veya yan bitişiği az olan garajlar için RollMatic 
sarmal kapı, garaj açıklığın önüne monte etmek için dış 
sarmal kapı olarak sunuluyor. Dış sarmal kapı komple 
set olarak tam uyumlu motor ile sunuluyor. Kapının  
eş görünümlü uyumlu görünümü için hareket rayları  
ve örtü kaplaması garaj kapısı renginde teslim edilir.

 Değişken tahrik pozisyonu

Montaj durumuna göre dış sarmal kapıdaki motor 
isteğe göre sol veya sağ tarafa konumlandırılabilir. 
Montaj kısmında sargı mil kaplaması 100 mm 
genişliğindedir ve motoru örtmektedir. Böylece  
motora müdahele edilemez ve hava şartlarına  
karşı koruma sağlanır.

 Pencereli çekme yayı kaplaması

Yay kaplamasındaki pencereden, halat yuvasının  
veya yayların hala çalışıp çalışmadığını kolayca  
kontrol edebilirsiniz. Böylece uzun yıllar için güvenlik 
sağlanmaktadır.

 Emniyetli kilit açma

Elle hareketlendirme ile motorun kilidini rahatlıkla 
içeriden açabilirsiniz. Böylece örn. bir elektrik 
çarpmasında kapınızı içeriden elle açabilirsiniz. 
Opsiyonel olarak emniyete alınmış kilit açmayı, 
kilitlenebilir bir gövdedeki dış duvara montaj için de 
edinebilirsiniz. Diğer bilgileri sayfa 23’de bulabilirsiniz.
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Yer tasarruflu garaj kapısı – 
yenileme için ideal

Tavana açılır garaj kapısı RollMatic OD’nin ince yapısı sayesinde 

dar alanlarda monte edilebilir.

T A V A N A  A Ç I L I R  G A R A J  K A P I S I  R O L L M A T I C  O D
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 Akıcı kapı hareketi

Çift makaralar sayesinde kapı örtüsü tavana akıcı 
hareket etmektedir. İnce alüminyum hareket rayları 
küçük yarıçaplı sağlam köşe yönlendiricilere 
bağlanmaktadır. Bu kompakt yapısından dolayı 
tavana açılır garaj kapısı RollMatic OD’nin lento 
ihtiyacı sadece 60 mm.

 Tam kapanır

Lento kısmındaki elastik dudak conta ve hareket 
raylardaki fırça sayesinde kapı örtüsü tam 
kapanmaktadır. Esnek EPDM zemin profili zemindeki 
dalgalanmaları dengeleyerek kapı alt kenarının eşit 
kapanmasını sağlamaktadır.

 Entegreli ağırlık dengelemesi

Çoklu yay paketleri kapı örtüsünün ağırlığını her 
konumda tam dengelemektedirler. Böylece kapı 
mekaniği korunmakta ve motorun devreden çıkarma 
otomatiği ile birlikte güvenilir kapı kullanımını garanti 
etmektedir. Entegre düşme emniyeti olası halat 
kopması sırasında kapıyı düşmeye karşı 
korumaktadır.

 Yer tasarruflu motor montajı

Motor rayları tercihe bağlı hareket rayı sağına veya 
soluna monte edilebilir. Bütünleyici yapısından dolayı 
ilave üst montaj yüksekliğine ihtiyaç yoktur.  
(görselde opsiyonel motor SupraMatic gösterilmektedir)

 Değişken montaj

Düşey hareket rayları ve lento kaplaması standart 
olarak garaj kapısının renginde gönderilmektedir. 
Böylece garaj kapısı kısmen veya tamamen açıklıkta 
monte edilebilir. Opsiyonel yenileme üst kaplaması  
ile kapı dış gövdeye monte edilir ve lento ve de dış 
gövde kısmındaki hoş görünmeyen boşluklar 
kapatılmaktadır. Böylece örme duvar ve sıva 
çalışmalarına gerek yoktur.
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T A V A N A  A Ç I L I R  G A R A J  K A P I S I  R O L L M A T I C  O D

Standart motor  
ProMatic

 • 4 butonlu uzaktan kumanda HSE 4 BS standart

 • Opsiyonlu uzaktan kumanda HS 5 BS ile  
kapı konumu sorgulama

 • Ayarlanabilir havalandırma boşluğu

 • Otomatik kilit

* Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

Garaj kapısı motorları ProMatic

Özelliği

Gün/saat başına döngü 12 / 5

İtme ve çekme kuvveti 600 N

Uç kuvvet 750 N

Açılma hızı maks. 14 cm/s

Maks. kapı genişliği 5000 mm

Maks. kapı alanı 11,25 m²

Standart uzaktan 
kumanda HSE 4 BS 
plastik kapaklı  
desenli yüzey

28



Standart uzaktan 
kumanda HS 5 BS  
desenli yüzey siyah

SupraMatic  
birçok i lave fonksiyona  
sahip süper hızl ı motor

 • 5 butonlu uzaktan kumanda HSE 5 BS standart

 • Kapı konumun kontrolü

 • Enerji tasarrufu

 • Kolay programlama

 • İki 7’li gösterge

 • Ayarlanabilir havalandırma boşluğu

 • Otomatik kilit

 • Motor kapağı fırçalanmış alüminyumdan

Garaj kapısı motorları SupraMatic E

Özelliği

Donanım

Gün/saat başına döngü 25 / 10

İtme ve çekme kuvveti 650 N

Uç kuvvet 800 N

Açılma hızı maks. 22 cm/s

Maks. kapı genişliği 5500 mm

Maks. kapı alanı 13,75 m²

* Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

SUPRA KAPI 
AÇILMA HIZI 
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Y A N  K A P I L A R

Her RollMatic kapı için 
uygun yan kapı

Hörmann’da yan kapı yan rol oynamamaktadır.  

Çünkü sadece kapı ve garaj kapısı mükemmel uyuma 

sahip ise, genel görünüm doğrudur. Yan kapı NT 60 

bu nedenle tüm yüzeylerde renklerde mevcuttur. 

Burada yüksek kaliteli 60 mm alüminyum çerçeve 

konstrüksiyonu, kapı dolgusu için ideal çerçeveyi 

oluşturmaktadır; bu standart olarak cam çıtalarla 

sabitlenmektedir.

Dıştan görünüm

İçten görünüm

Standart kapı kolu (set)30
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Daha fazla kolayl ık için

Hörmann motor aksesuarı, inovatif teknoloji, 

olağanüstü dizayn ve % 100 uyumluluk ile 

kendini gösteriyor – mükemmeliyete değer 

veren herkes için ideal kombinasyon

Maksimum konfor mu istiyorsunuz?

O zaman tüm istekler ve ihtiyaçlar için  

uygun kontrol elemanını sunuyoruz:  

zarif uzaktan kumanda, sabit kablosuz  

buton veya güzel biçimli kablosuz  

iç buton – favorinizi belirleyin.

M O T O R  A K S E S U A R L A R I
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M O T O R  A K S E S U A R L A R I

Uzaktan kumanda HS 5 BS
4 buton fonksiyonu,  
konum kontrol butonu dâhil,

 Yüksek parlak yüzeyli  
siyah veya beyaz

 Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HSE 4 BS
4 fonksiyonlu,  
anahtarlık için halka dahil

 Krom veya plastik kapaklı 
desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HSE 2 BS
2 fonksiyonlu,  
anahtarlık için halka dahil

 Yüksek parlak yüzeyli  
siyah veya beyaz

 Yüksek parlaklıkta yüzey 
yeşil, lila, sarı, kırmızı, turuncu

 Gümüş, karbon, koyu 
budaklı ahşap dekorlar

(görseller soldan sağa)

Uzaktan kumanda HS 4 BS
4 buton fonksiyonu,

 Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HS 1 BS
1 buton fonksiyonu,

 Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HSE 1 BS
1 fonksiyonlu,  
anahtarlık için halka dâhil

 Desenli yüzey siyah

34



 Uzaktan kumanda 
HSZ 1 BS
1 buton fonksiyonlu,  
aracın çakmağına takılır

 Uzaktan kumanda 
HSZ 2 BS
2 buton fonksiyonlu,  
aracın çakmağına takılır

 Uzaktan kumanda 
HSD 2-A BS
Alüminyum görünümünde,  
2 buton fonksiyonlu,  
anahtarlık olarak da kullanılabilir

 Uzaktan  
HSD 2-C BS
Parlak krom,  
2 buton fonksiyonlu,  
anahtarlık olarak  
da kullanılabilir

 Uzaktan kumanda  
HSP 4 BS
4 buton fonksiyonlu,  
gönderme kilidi ile,  
anahtar halkası ile

 Kablosuz iç buton 
FIT 2-1 BS  
■ YENİ 2017  
sonbahar itibaren
2 fonksiyon veya  
2 motor için

 Kablosuz  
şifreleme ünitesi  
FCT 3 BS
3 fonksiyon için, 
aydınlatılmış butonlar ile

 Kablosuz  
şifreleme ünitesi 
FCT 10 BS
10 fonksiyon için, 
aydınlatılmış buton  
ve koruma kapağı ile

 Kablosuz parmak  
izi okuyucusu  
FFL 12 BS
2 fonksiyon ve maksimum 
12 parmak izi için

Anahtar düğmesi 
 STUP 50
 STAP 50

Sıva altı ve sıva üstü modeli,  
3 anahtar ile
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S A R M A L  G A R A J  K A P I S I  R O L L M A T I C :  Ö L Ç Ü L E R  V E  M O N T A J  B I L G I L E R I

İç sarmal kapı

Açıklığın arkasına montaj, montaj /  
kapanma tarafı görünümü

İç sarmal kapı

Açıklıkta montaj, içten görünüm

Ölçüler mm cinsindedir
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Ölçüler mm cinsindedir

Dış sarmal kapı

Açıklığın önüne montaj, montaj / kapanma tarafı görünümü

Açıklama

Sipariş ölçüsü genişlik
Sipariş ölçüsü yükseklik
Net genişlik
Net yükseklik
Net geçiş genişliği
Net geçiş yüksekliği
Kasa dış ölçüsü genişlik
Kasa dış ölçüsü yükseklik
Montaj derinliği
Eşik gereksimi
İlave üst kaplama yüksekliği
Bitmiş zemin kotu
Dış taraf

Montaj derinliği EBT
2300 mm kapı yüksekliğine 
kadar 290 mm
2301 mm kapı 
yüksekliğinden itibaren 335 mm

Üst montaj yüksekliği S /  
İlave üst kaplama SBH
2300 mm kapı yüksekliğine 
kadar 290 mm
2301 mm kapı 
yüksekliğinden itibaren 335 mm

Net geçiş ölçüsü LD
Yükseklik (motor dahil) LH – 60 mm
Yükseklik (el kumandalı) LH – 125 mm
Genişlik LB

Yanlardaki yer gereksimi 115 mm
Dış sarmal kapı motor tarafı 215 mm

Rüzgar yükü sınıfı
Kapı genişliği  
3000 mm’ye kadar Sınıf 4
Kapı genişliği  
4500 mm’ye kadar Sınıf 3
Kapı genişliği  
5000 mm’ye kadar Sınıf 2

Yoğun yağmurda  
su geçirmezlik Sınıf 2

X Dış sarmal kapı kaplaması
Sargı mili kaplamasının motor tarafındaki 
taşması ile değişken motor pozisyonuna 
(standart sol, opsiyonel sağ) ek olarak 
bunu simetrik düzende de edinebilirsiniz.

* Uyumlu görünüm için sarmal kaplama 
simetrik sipariş edilebilir!

** Lento kaplamasına / hareket rayına  
min. 5 mm mesafe

 
40

110 110

210

100

210*

100*

80

5**

5**

5**

5**

X

37



T A V A N A  A Ç I L I R  G A R A J  K A P I S I  R O L L M A T I C  O D :  Ö L Ç Ü L E R  V E  M O N T A J  B I L G I L E R I

Tavana açılır garaj kapısı

Açıklığın arkasına montaj, montaj /  
kapanma tarafı görünümü

Tavana açılır garaj kapısı

Açıklıkta montaj, içten görünüm
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Tavana açılır garaj kapısı RollMatic OD* ölçü alanı
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Ölçüler mm cinsindedir* 95’lik lento kaplama ile açıklıkta eşgörünümlü montajda: LB maks. 3150 mm, LH maks. 2700 mm38



Tavana açılır garaj kapısı

Açıklıkta eşgörünümlü montaj 95’lik lento kaplama ile
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Açıklama

Sipariş ölçüsü genişlik
Sipariş ölçüsü yükseklik
Net genişlik
Net yükseklik
Net geçiş genişliği
Net geçiş yüksekliği
Net duvar ölçücü genişlik
Kasa dış ölçüsü genişlik
Kasa dış ölçüsü yükseklik
Motor dahil sürme derinliği
Eşik gereksimi
Bitmiş zemin kotu
Dış taraf

Yanlardaki yer gereksimi 102 mm

Rüzgâr yükü sınıfı Sınıf 2

Yoğun yağmurda  
su geçirmezlik Sınıf 2

Ölçüler mm cinsindedir 39



Y A N  K A P I :  Ö L Ç Ü L E R I  V E  M O N T A J  B I L G I L E R I

Blok kasalı yan kapı

Açıklıkta montaj, dışa doğru açılan

Blok kasalı yan kapı

Açıklığın arkasına montaj,  
içe doğru açılan

Blok kasalı yan kapı

Açıklıkta montaj, içe doğru açılan
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BRM genişliği
BRM yükseklik
Sipariş ölçüsü genişlik
Sipariş ölçüsü yükseklik
Net geçiş genişliği
Net geçiş yüksekliği
Net bitmiş ölçü
Kasa dış ölçüsü genişlik
Kasa dış ölçüsü yükseklik
Bitmiş zemin kotu
Dış taraf

Malzeme
Kapı kanadı çerçevesi ve kapı 
kasası galvanizli malzemeden 
üretilmiştir, çift taraflı Polyester  
toz astar boyalı, sarmal kapı lamel 
dolgulu. Panellerin konumları 
RollMatic sarmal kapı ile eş 
görünümlü değildir. Cam ve 
havalandırma menfezi düzeni 
RollMatic sarmal kapısı ile aynıdır.

AçıklamaKöşe kasalı yan kapı

Dıştan montaj, dışa doğru açılan

Köşe kasalı yan kapı

İç montaj, içe doğru açılan
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Ölçüler mm cinsindedir 41
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Yeni yapılarda  
ve yenilemelerde 
Hörmann kalitesi

Hörmann’la çok iyi planlama  

yapabilirsiniz. Özenli bir şekilde  

birbirine uyarlanan çözümler, size  

ve her alana yüksek fonksiyonelliğe  

sahip mükemmel ürünler sunuyor.

• Garaj kapıları  
Özel mimariler için tam uyumlu: Ahşap veya sac, 
yekpare veya seksiyonel kapılar.

• Kapı motorları  
Konforun ve hırsızlık engelleyici emniyetin tadını 
Hörmann garaj ve bahçe giriş kapısı motorları  
ile çıkartınız. Hörmann kapı motorları ile bu konforu 
yaşam alanlarınızda da yaşayabilirsiniz.

• Ev kapıları  
Kapsamlı ev kapıları ürün yelpazemizde arzu ettiğiniz 
kapı modelini mutlaka bulursunuz.

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

• Kasalar  
Kapsamlı ürün yelpazemizden yeni yapı, ilave yapı  
ve yenileme için seçiminizi yapınız.

Garaj kapıları ve kapı motorları

Thermo65 / Thermo46 ev kapısı

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

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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