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השערים המוצגים מצויידים בחלקם באביזרים מיוחדים ואינם תמיד זהים לדגם הסטנדרטי.

הצבעים והמשטחים המופיעים כאן אינם צבעים מחייבים מסיבות טכניות הקשורות בדפוס.

מוגן בזכויות יוצרים. פרסום מוגן בזכויות יוצרים, פרסום אפילו של חלקים ממנו, באישור שלנו בלבד. 
אין אחריות לשינויים.

צלעות M באפור פחם, RAL 7016, דלת בית מאלומיניום Hörmann ThermoSafe מוטיב 565,  ▶
באפור פחם, RAL 7016 עם חלקים צדדיים אופציונליים ואור עליון

ם י נ י י נ ע ה ן  כ ו ת
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קיימים יתרונות רבים

שערי המוסך נפתחים במאונך ומונחים מתחת 
לתקרה תוך שהם חוסכים במקום. עקרון בנייה 
זה מציע מקום מקסימלי במוסך ולפניו. בנוסף 

לכך ניתן לבנות את שערי המוסך בכל פתח מוסך 
והם מציעים יותר מעבר ברוחב של עד 14 ס"מ 

משערים מסתובבים. בנוסף לכך הם אטומים 
באופן אופטימלי מכל ארבעת צדדיהם באמצעות 

אטמים אלסטיים והם עמידים בפני מזג האוויר.

תוכלו להנות מנוחות זו.
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Made in Germany

H ö r M a n n ת  ב ו ט ל ת  ו ב ו ט ת  ו ב י ס

 Hörmann כל רכיבי השער והמנוע פותחו ויוצרו ע"י
בעצמה, הם תואמים זה לזה במאת האחוזים ונבדקו 
ואושרו להפעלה לבטיחותך ע"י מכונים מוכרים ובלתי 
תלויים. הם מיוצרים בגרמניה בכפוף למערכת בקרת 

האיכות DIN ISO 9001 והם ממלאים את כל דרישות 
התקן האירופי 13241-1. בנוף לכך עובדינו המיומנים 

עובדים באופן אינטנסיבי על פיתוח מוצרים חדשים, 
על המשך הפיתוח ועל שיפור הפרטים. באופן זה 

נוצרים פטנטים ושליטה בשווקים.

 איכות מותג 1
תוצרת גרמניה

“מוניטין מעולים 
מחייבים השקעה.” 

August Hörmann

המותג Hörmann הינו כיום מילה נרדפת 
לאיכות וזאת בהתאם לחזונו של מייסד 

החברה. החברה המשפחתית הפכה למספר 
1 באירופה עם 75 שנים בייצור שערים 

ומנועים ולמעלה מ-20 מיליון שערים 
ומנועים שנמכרו. כך תהיה לך הרגשה טובה 

.Hörmann בזמן רכישת שערי המוסך
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שנות
אחריות

מבחנים ארוכי טווח בתנאי המציאות דואגים לייצור 
סדרתי בשל באיכות תוצרת Hörmann. מסיבה זו והודות 
לפתרונות הטכנולוגיים וכן לאבטחת האיכות ללא פשרות 
תקבל אצל Hörmann 10 שנות אחריות עבור כל שערי 

*.Hörmann המוסך ו-5 שנים למנועי

 את תנאי האחריות המפורטים ניתן למצוא באתר האינטרנט: 	 
www.hoermann.com

 שערי מוסך 2
לדורות

Sustainable production  
for trend-setting construction

We Think Green
Hörmann is taking responsibility 
for our environment and our future

Hörmann מהווה מודל לחיקוי. לכן תכסה החברה 
מאז שנת 2013 40% מצריכת האנרגיה שלה מחשמל 

ידידותי לסביבה והיא תמשיך להגביר את השימוש 
 CO² בו. בו זמנית ייחסכו מדי שנה טונות רבות של

באמצעות הכנסתה לפעולה של מערכת ניהול אנרגיה 
אינטליגנטית שקיבלה אישור. Hörmann מציעה כמובן 

מוצרים לבנייה אקולוגית.
תוכל לקרוא יותר לגבי הפעולות של Hörmann בנושא 
השמירה על איכות הסביבה בחוברת “אנו חושבים ירוק”.

העתיד תמיד 3
למולנו
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 מרווחי צלעות זהים ומעברי מחיצות 
בלתי נראים בשערי צלעות

שערי המוסך Hörmann מצטיינים בחלוקת צלעות 
הומוגנית ומדויקת ]A[. המחיצות מעוצבות באופן 

כזה שהמעברים נשארים בלתי נראים למעשה במצב 
סגור. תוכלו להשוות!

תוכלו להזמין גם את הדלתות הצדדיות בעלות 
 חלוקת הצלעות במראה זהה לזה של שער המוסך 

)ראה עמוד 68(.

 ] B ] ,] C ] מרווחי צלעות בלתי שווים 
באמצעות גבהי מחיצות שונים ומעברי מחיצות 

נראים בשערי המתחרים. באופן זה מתקבל מראה 
שער לא אחיד.

] A ]

] B ]

] B ]

] B ]

] C ]

] B ]

] B ]

] A ]

] A ]

] A ]

] A ]

] A ]

רושם כולל 
הרמוני

H ö r M a n n ת  ב ו ט ל ת  ו ב ו ט ת  ו ב י ס

4
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 חלוקת תאים הומוגנית
המרווחים בין התאים השונים [ D [ של שערי המוסך 

Hörmann זהים בדיוק לגובה לקבלת מראה כולל הרמוני. 
תוצאה זו מושגת באמצעות מחיצות בגובה זהה לאורך 

כל גובה השער. גם המרווחים האופקיים זהים בין התאים 
בכל מחיצה. באופן זה מתקבל מראה שער אחיד.

בהתאם לרצון הלקוח ניתן להזמין גם דלתות צדדיות 
בעלות חלוקת מחיצות שווה במראה זהה לשער המוסך 

)ראה עמוד 68(.

] D ]

] E ]

] F ]

] E ]

] D ]

] D ]

 ] E ], ] F ] חלוקת התאים הלא אחידה 
 באמצעות גבהי מחיצות שונים בשערי המתחרים. 

באופן זה מתקבל מראה שער לא רגוע.
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Hörmann רק מתוצרת

H ö r M a n n ת  ב ו ט ל ת  ו ב ו ט ת  ו ב י ס

המראה ההרמוני של השער נוצר באמצעות פרטים 
קטנים רבים: מכסה איזון הסגירה  מסופק בשערים 
הלבנים ובכל המשטחים תמיד במראה זהה למחיצות 

השערים. באופן זה כל החלקים מתאימים זה לזה. 
את המשקופים הצדדיים  ניתן להזמין בדגם הסדרתי 

במשטח Woodgrain לבן. ניתן להזמין עבור שערי המוסך 
 Decograin או Sandgrain, Silkgrain במשטחים

ציפוי משקופים אופציונליים במשטחי מחיצת השער. 
בשערי Micrograin מסופק ציפוי המשקוף במשטחי 

Silkgrain חלקים.

אחידות מראה במשקופים 5
ובגוף השער

גם עבור שערי מוסך צבעוניים ושערים בעלי משטחי 
Decograin ניתן להזמין את ציפויי המשקוף האופציונליים 

המתאימים  במשטחים ובצבעים או בקישוט מחיצות 
השער. מכסה איזון הסגירה  מסופק בשערים אלה 
תמיד במשטחים ובצבעים או בקישוט מחיצות השער.

מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד 74 – 73.
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בשערי LPU מכסה איזון הסגירה הצמוד למשטח 
מהווה את הפתרון האלגנטי למעבר בלתי נראה 

מהמכסה לגוף השער.
כאשר השער סגור נסגר ציר השער העליון אל המכסה 

באופן צמוד למשטח.

מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד 73.

ציפוי הניילון הפלסטי העמיד בפני קרינת UV על הצד 
החיצוני של מחיצות הפלדה מעניק מראה עץ נאמן 

לפרטים, טבעי או אלגנטיות מטלית בצבע אפור פחם 
 Decograin 6 אצילי. האטרקטיביות של קישוטי

נשארת לטווח ארוך באמצעות הגנה מיוחדת לטווח 
ארוך של המשטח.

מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד 59.

67  מכסה איזון סגירה 
צמוד למשטחים

 Decograin משטחי
תואמים בפרטים
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Hörmann רק מתוצרת

15 %*

H ö r M a n n ת  ב ו ט ל ת  ו ב ו ט ת  ו ב י ס

מומלץ להשתמש בשער מוסך מבודד היטב 
תמיד כאשר על המוסך להיות משולב בבית. 

ה-ThermoFrame מתוצרת Hörmann גורמים 
 LPU לשיפור תכונת הבידוד הטוב מרעש של שערי

שגם כך מצטיינים בה.
פרופיל הפלסטיק השחור הקל להרכבה יחד עם משקוף 
השער דואג לבידוד התרמי של המשקוף והקיר ומשפר 

את הבידוד בעד 	15 %. תוכל להזמין את סגר המשקוף 
האופציונלי ThermoFrame עבור כל שערי המוסך 

.Hörmann תוצרת

בשער מוסך כפול דפנות LPU בגדלים: 2125 × 5000 מ"מ	 

 בידוד 9
חום יעיל

רגל המשקוף מפלסטיק העמידה מחספוס בגובה 
4 ס"מ מקיפה את המשקוף באזור העלול להחליד 

ומגנה לטווח הארוך מקורוזיה אפשרית. ההגנה הזו 
לטווח ארוך קיימת גם כאשר קיימת הצטברות רטיבות 

וזאת באופן שונה מאשר בפתרונות המתחרים.
יחד עם אטם הרצפה של השער רגל המשקוף יוצרת 

סגר מוצלח גם אופטית.

הגנה אופטימלית 8
לטווח ארוך
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Hörmann רק מתוצרת

מומלץ על דלת מילוט ללא סף מכשיל לצורך מעבר 
 קל לאנשים במוסך. באופן זה תוכל לקחת אופניים 
או כלי גינון מהמוסך בלא צורך לפתוח את השער.

הסף מפלדת אל חלד בגובה של 10 מ"מ בלבד במרכזו 
ובשוליים בגובה של 5 מ"מ. באופן זה קל לעבור עליו 

ונמנעת סכנת המעידה.

פתרונות 10
מציאותיים

Hörmann רק מתוצרת

 מובן מאליו שהוא 11
יותר בטיחותי

לפורצים אין שום סיכוי מול שערי המוסך האוטומטיים 
של Hörmann. כאשר שער המוסך סגור, נכנסת הנעילה 

הנעה אוטומטית למקומה במסילה המובילה והשער 
ננעל מיד ומוגן מפני הרמה. פטנט נעילת השער פועל 
באופן מכאני לחלוטין ולכן הוא ממשיך לפעול גם ללא 

אספקת חשמל וזאת בניגוד למנועי המתחרות.

 צפה בסרטון הקיים באתר: 
www.hoermann.com/videos
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Hörmann רק מתוצרת

H ö r M a n n ת  ב ו ט ל ת  ו ב ו ט ת  ו ב י ס

12 BiSecur מערכת האלחוט
בעלת בטיחות שקיבלה רישיון

 מערכת האלחוט הדו כיוונית וBiSecur בעלת 
הקידוד הבטיחותי במיוחד מהווה דוגמה לטכנולוגיה 
עתידנית של הפעלה נוחה ובטוחה של שערי מוסך, 

שערי כניסה, אור ועוד.

 צפה בסרטון הקיים באתר: 
www.hoermann.com/videos

 BiSecur טכנולוגית הקידוד החדשה והבטוחה מאוד
המתאפיינת בטווח יציב ללא הפרעות, שפותחה 
לאחרונה נותנת לך בטחון, שאף אחד לא יעתיק 

את האות האלחוטי שלך. נבדק ואושר ע"י מומחי 
הבטיחות של אוניברסיטת בוכום ובטיחותי בדיוק 

כמו בנקאות אונליין.
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 עיצוב 14
מצטיין

במשדרים הידניים האקסקלוסיביים BiSecur בולטת 
בצד העיצוב בשחור או בלבן גם הצורה האלגנטית, 

המונחת באופן נעים במיוחד ביד.

המשדרים הידניים Hörmann BiSecur בעלי המשטח 
 reddot המבריק האופציונלי הצבועים בלאק זכו בפרס

הידוע על העיצוב האקסקלוסיבי שלהם.

 צפה בסרטון הקיים באתר: 
www.hoermann.com/videos

 HS 5 BS בתמונה למעלה: משדר ידני 
עם תחנת משדר ידני )אופציה(.

 בדיקה קלה 13
של מיקום השער

לא תצטרך יותר להגיע ברוח ובגשם לפני השער על מנת 
לבדוק האם השער סגור. תוכל לראות האם שער המוסך 
סגור בלחיצה אחת על הלחצן לפי צבע ה-LED במשדר 
הידני HS 5 BS. לחיצה נוספת על הלחצן	 תסגור לפי 

רצונך את השער. לא תוכל לפקח על פעולת השער 
באופן נוח ובטיחותי יותר.

תוכל לפקח בקלות באמצעות האפליקציה החדשה שלנו 
		 יחד עם Hörmann BiSecur Gateway על מנועי 
שער המוסך והכניסה של Hörmann , על דלת הבית 

Hörmann 			 וכן על מכשירים נוספים.

 יהיה צורך בחיישן אורות נוסף אם ההפעלה מתבצעת 	 
ללא קו ראיה עם השער

עבור מערכת ההפעלה iOS ואנדרואיד		 
עם אביזר מיוחד			 
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ה ד ל פ מ ך  ס ו מ י  ר ע ש ת  ר י ק ס

LPU

שערי LPU כפולי דפנות מציעים 
את הבידוד הטוב ביותר. בנוסף 

לכך דואגות המחיצות בעובי 42 מ"מ 
ליציבות הטובה ביותר ולתנועה 

שקטה ונעימה.

LTE

שערי LTE חד דופניים מהווים 
את הפתרון הזול למוסכים העומדים 

בנפרד שאינם זקוקים לבידוד חום נוסף.
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RAL 9016 לבן ,)LPU, LTE( תא

RAL 9016 לבן ,S )LPU, LTE( צלעות

צלעות )D )LPU, לבן RAL 9016 ■ חדש צלעות )T )LPU, לבן RAL 9016 ■ חדש

RAL 9016 לבן ,M )LPU, LTE( צלעות

RAL 9016 לבן ,L )LPU( צלעות
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ה ד ל פ מ ך  ס ו מ י  ר ע ש ת  ר י ק ס

RAL 9016 מוטיב 450, לבן ,LPU )L( צלעות

RAL 9016 מוטיב 454, מיקום המוטיב באמצע, לבן ,LPU )L( צלעות

RAL 9016 מוטיב 461 עם זיגוג, לבן ,LPU )L( צלעות
צלעות )L( LPU, מוטיב 451 ללא זיגוג )ללא תמונה(

RAL 9016 מוטיב 462 עם זיגוג, לבן ,LPU )L( צלעות
צלעות ,)L( LPU מוטיב 452 ללא זיגוג )ללא תמונה(

 צלעות )LPU )L, מוטיב 457, מיקום המוטיב משמאל, מוטיב משתקף, 
RAL 9016 לבן

RAL 9016 מוטיב 458, לבן ,LPU )L( צלעות

RAL 9016 מוטיב 456, לבן ,LPU )L( צלעות

RAL 9016 מוטיב 469 עם זיגוג, לבן ,LPU )L( צלעות
צלעות )L( LPU, מוטיב 459 ללא זיגוג )ללא תמונה(
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צלעות )LPU )L מוטיב 501 עם אלמנטים רציפים במראה פלדת אל חלד 
RAL 9016 חדש, לבן ■

צלעות )LPU )T מוטיב 500 עם אלמנטים מחולקים במראה עץ 
RAL 9016 חדש, לבן ■

צלעות )LPU )L מוטיב 501 עם אלמנטים רציפים במראה עץ 
RAL 9016 חדש, לבן ■

צלעות )LPU )T מוטיב 500 עם אלמנטים מחולקים במראה פלדת אל חלד 
RAL 9016 חדש, לבן ■

אלמנט עיצובי בעל זיגוג פלדת אל חלד ופלסטיק

צלעות T עם אלמנטים במראה פלדת אל חלד

צלעות T עם אלמנטים במראה עץ
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צלעות S, אשוחית נורדית

צלעות M, אשוחית נורדית

צלעות L, אשוחית נורדית

תא, אשוחית נורדית

י ב י ס א מ ץ  ע מ ך  ס ו מ י  ר ע ש ת  ר י ק ס

LTH

השערים העשויים מפנלים 
מעץ מאסיבי מתאימים באופן 
מעולה לבית עץ או לבניינים 

שבהם אלמנטי עץ רבים, כגון 
בתי קורות או אלמנטי חזית.
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ירוק טרופי

אדום מולטיקולור

Balmoral אדום

עיצוב אינדיבידואלי

עצב בעצמך את שער העץ שלך: 
די בשרטוט פשוט עבור תבנית 

וכרסמת ממושבת תייצר את השער 
האינדיבידואלי לפי הטיוטא שלך.

להטביע חותם

בחר מבין 3 סוגי אבן טבעית. 
אבן טבעית מעניקה גוון מיוחד 
למוטיבים 403 ו-404. שינויים 

בצבע ובמבנה ייתכנו עקב הטבע.

מוטיב 401, אשוחית נורדית מוטיב 402, אשוחית נורדית

מוטיב 403, אשוחית נורדית מוטיב 403, עם אבן טבעית, אשוחית נורדית

מוטיב 404, אשוחית נורדית מוטיב 404, עם אבן טבעית, אשוחית נורדית

מוטיב 405, עם חיזוקי שער כנף אופציונליים 
“אקסקלוסיביים” אשוחית נורדית

מוטיב 405, אשוחית נורדית
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ץ ע י  ג ו ס ו ה  ד ל פ י  ח ט ש מ ת  ר י ק ס

לבחירתך

עצב את שער המוסך באופן אינדיבידואלי 
לגמרי בהתאם לרצונך. בשער מוסך 

מפלדה ישלך את הבחירה מעד 4 
משטחים, שתוכל להתאים את צבעם 

לאופן בו נראה ביתך. או שתחליט לאחד 
מ-6 הקישוטים של Decograin במאפיין 

עץ טבעי או באפקט מטלי אלגנטי.
שער המוסך מעץ מאסיבי ניתן 

להזמנה בשני סוגי עץ, שתוכל לעצב 
אינדיבידואלית ב-8 גווני צבע.

משטחי פלדה
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Woodgrain 

במשטחים זולים, חסונים בעלי דוגמת חיתוך נאמנה למקור 
ניתן לתקן שריטות קלות בקלות באמצעות הטבעה. משטחים 

אלה ניתנים להזמנה בלבן RAL 9016, ב-15 צבעים מועדפים 
או ב-raL לבחירתך.

Sandgrain 

המשטח המעוצב בצורה עדינה עבור מי שבונה בית תוך 
התחשבות במחירים מתאים במיוחד לבתים מודרניים. ניתן 

להזמנה בלבן RAL 9016 וב-3 גוונים מועדפים.

Silkgrain 

משטח ה-Silkgrain החלק כמשי הוא הבחירה הראשונה 
בארכיטקטורה מודרנית בגלל מראה השער שלו. בנוסף 

לכך הפח החיצוני בעובי 50 % מעניק למחיצות יציבות גבוהה 
יותר ותנועה משופרת. משטחים אלה ניתנים להזמנה בלבן 

RAL 9016, ב-15 צבעים מועדפים או ב-raL לבחירתך.

Micrograin 

משטח זה בולט בפרופיל הגלי של פלדה חלקה, היוצר אפקט 
אורצל מרשים. הוא זמין בלבן RAL 9016, ב-15 צבעים 

מועדפים או ב-raL לבחירתך.

Decograin 

משטחי Decograin בעלי הניילון הפלסטי העמיד בפני קרינת 
UV מעניקים לשער המוסך שלך מראה עץ נאמן לפרטים, 

בולט או אלגנטיות מטלית אצילה באפור פחם. תוכל לבחור 
בין 5 קישוטי עץ טבעי או בקישוט מתכתי אלגנטי.

 אשוחית נורדית

אשוחית נורדית היא עץ מחט בהיר בעל כיוון סיבים בעיקר 
ישר. צינורות ליבה, מעט שלפוחיות שרף, צמיחה סיבובית 

וה"ענפים" הצהובים-חומים הם מראה טבעי.

Hemlock 

Hemlock הוא עץ מחט לבנבן-אפור עד אפור בהיר-חום, 
כאשר בכיוון הסיבים עוברים פסי מינרלים וכיסי עץ.

סוגי העץ

23



ת ל ל ו כ ה  ר י ק ס

S צלעותM צלעותL חדשצלעות ■ D חדשצלעות ■ T תאצלעות

 שערי מוסך פלדה 
LPU כפולי דפנות

Woodgrain
RAL 9016 לבן

15 צבעים מועדפים
raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

Sandgrain
RAL 9016 לבן

3 צבעים מועדפים
RAL 9016 לבן

3 צבעים מועדפים

Micrograin
RAL 9016 לבן

15 צבעים מועדפים
raL לפי בחירה

*Silkgrain
RAL 9016 לבן

15 צבעים מועדפים
raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

Decograin6 קישוטים6 קישוטים		5 קישוטים

רוחב מקסימלי
גובה מקסימלי

6000 )7000			( מ"מ
3000 )5000			( מ"מ

6000 )7000			( מ"מ
3000 )5000			( מ"מ

6000 )7000			( מ"מ
3000 )5000			( מ"מ

6000 מ"מ
3000 מ"מ

6000 מ"מ
3000 מ"מ

5500 מ"מ
3000 מ"מ

 שערי מוסך פלדה 
LTE חד דופניים

WoodgrainRAL 9016 לבןRAL 9016 לבןRAL 9016 לבן

רוחב מקסימלי
גובה מקסימלי

5000 מ"מ
3000 מ"מ

3000 מ"מ
3000 מ"מ

3000 מ"מ
3000 מ"מ

 סקירת שערי מוסך 
LTH מעץ מאסיבי

8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ8 ציפויי עץאשוחית נורדית

Hemlock8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ

רוחב מקסימלי
גובה מקסימלי

5000 מ"מ
3000 מ"מ

5000 מ"מ
3000 מ"מ

5000 מ"מ
3000 מ"מ

5000 מ"מ
3000 מ"מ

 	Silkgrain עם אלמנטי עיצוב רק במשטח L צלעות
 		CH 703 לא בטיטניום מטלי
 			SPU F42 Plus שער מוסך
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S צלעותM צלעותL חדשצלעות ■ D חדשצלעות ■ T תאצלעות

 שערי מוסך פלדה 
LPU כפולי דפנות

Woodgrain
RAL 9016 לבן

15 צבעים מועדפים
raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

Sandgrain
RAL 9016 לבן

3 צבעים מועדפים
RAL 9016 לבן

3 צבעים מועדפים

Micrograin
RAL 9016 לבן

15 צבעים מועדפים
raL לפי בחירה

*Silkgrain
RAL 9016 לבן

15 צבעים מועדפים
raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

RAL 9016 לבן
15 צבעים מועדפים

raL לפי בחירה

Decograin6 קישוטים6 קישוטים		5 קישוטים

רוחב מקסימלי
גובה מקסימלי

6000 )7000			( מ"מ
3000 )5000			( מ"מ

6000 )7000			( מ"מ
3000 )5000			( מ"מ

6000 )7000			( מ"מ
3000 )5000			( מ"מ

6000 מ"מ
3000 מ"מ

6000 מ"מ
3000 מ"מ

5500 מ"מ
3000 מ"מ

 שערי מוסך פלדה 
LTE חד דופניים

WoodgrainRAL 9016 לבןRAL 9016 לבןRAL 9016 לבן

רוחב מקסימלי
גובה מקסימלי

5000 מ"מ
3000 מ"מ

3000 מ"מ
3000 מ"מ

3000 מ"מ
3000 מ"מ

 סקירת שערי מוסך 
LTH מעץ מאסיבי

8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ8 ציפויי עץאשוחית נורדית

Hemlock8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ8 ציפויי עץ

רוחב מקסימלי
גובה מקסימלי

5000 מ"מ
3000 מ"מ

5000 מ"מ
3000 מ"מ

5000 מ"מ
3000 מ"מ

5000 מ"מ
3000 מ"מ

 	Silkgrain עם אלמנטי עיצוב רק במשטח L צלעות
 		CH 703 לא בטיטניום מטלי
 			SPU F42 Plus שער מוסך
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S ת  ו ע ל צ
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▲ RAL 6009 אשוח Woodgrain בירוק S צלעות
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▲  ,Hörmann ThermoSafe דלת בית אלומיניום ,RAL 7016 פחם Woodgrain באפור S צלעות
RAL 7016 מוטיב 860 אפור פחם

S ת  ו ע ל צ
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צלעות S בלבן Woodgrain RAL 9016 עם דלת צדדית במראה זהה ▼

▲ Hemlock עם פנלי עץ מאסיבי S צלעות
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M ת  ו ע ל צ

30



▲ RAL 7040 מוטיב 845 אפור חלון Hörmann ThermoSafe דלת בית אלומיניום ;Decograin Rosewood-ב M צלעות
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M ת  ו ע ל צ

◀  Silkgrain בלבן M צלעות
RAL 9016 עם לוח אורות 

LED בסגירה
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▲ Hemlock עם פנלי עץ מאסיבי M צלעות

▶ CH 703 טיטיניום מטלי Decograin-ב M צלעות
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L ת  ו ע ל צ

34



▲ CH 703 טיטיניום מטלי Decograin-ב L צלעות
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L ת  ו ע ל צ

▲  ;Silkgrain RAL 7016 באפור פחם L צלעות
דלת בית אלומיניום ThermoSafe מוטיב 878

◀ Decograin Winchester באלון L צלעות

36



▼ RAL 8001 אוקר Silkgrain בחום L צלעות

37



L ת  ו ע ל צ

צלעות L מוטיב עיצוב 461 עם אלמנטי זיגוג בטיטניום  ◀
 Hörmann דלת בית אלומיניום ;CH703 מטלי Decograin

ThermoSafe מוטיב 173

▼  ;Silkgrain RAL 7035 עיצוב מוטיב 450 באפור L צלעות
דלת בית אלומיניום Hörmann ThermoSafe מוטיב 693

▲  ;Silkgrain RAL 9016 עיצוב מוטיב 457 בלבן L צלעות
דלת בית אלומיניום Hörmann ThermoSafe מוטיב 188
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מידע נוסף אודות דלתות ביתיות Hörmann ניתן למצוא 
 ThermoPro בחוברות דלתות ביתיות אלומיניום ובבית

39ודלתות כניסה.



D ת  ו ע ל צ

▲ RAL 7040 חלון Silkgrain באפור D צלעות

40



▼ RAL 7016 פחם Silkgrain באפור D צלעות
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T ת  ו ע ל צ

42



צלעות T מוטיב 500 באפור Silkgrain פחם RAL 7016 עם אלמנטים מחולקים במראה עץ ▲

43



T ת  ו ע ל צ

44



צלעות T מוטיב 501 באפור Silkgrain פחם RAL 7016 באלמנטים רציפים במראה פלדת אל חלד ▶

צלעות T מוטיב 501 באפור Silkgrain אבן RAL 7030 עם אלמנטים רציפים במראה עץ ▼
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א ת

46



▲ Decograin תא באלון מוזהב

47



א ת

תא עם פנלי עץ מאסיבי Hemlock עם דלת בית בלבן סיד ▲

◀ Woodgrain RAL 7016 תא באפור פחם
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▶ RAL 9016 לבן Woodgrain ,תא 
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י ב י ס ו ל ק ס ק א ר  ע ש ב  ו צ י ע ר  ו ב ע  A L R  F 4 2
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שער מוסך ALR F42 עם מעטפת מבנה ▲

51



י ב י ס ו ל ק ס ק א ר  ע ש ב  ו צ י ע ר  ו ב ע  A L R  F 4 2

שער מוסך ALR F42 עם מעטפת מבנה ◀

שער מוסך ALR F42 עם מעטפת מבנה ▼

עיצוב חזית אקסקלוסיבי

תוכל לעצב את שער המוסך בהתאם לדמיונך בעץ, מתכת, 
קרמיקה, פלסטיק או חומרי בניין אחרים וזאת באמצעות 

מעטפת המבנה הצמודה לחזית. באופן זה תשלב את 
שער המוסך שלך באופן כמעט בלתי נראה בעיצוב הכולל 

של ביתך.
 Hörmann בסיס השער למעטפת החזית מהווה שער מוסך

לתעשיה ALR F42 עם מבנה מסגרת אלומיניום ומילוי 
.Hörmann בוא להתייעץ עם סוכן .PU 'סנדוויץ
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▶ ALR F42 Vitraplan שער מוסך

ALR F42 Vitraplan

הזיגוג הבולט, הצמוד למשטח מעניק 
לשער מראה בהיר במיוחד, מאוד אלגנטי. 
פרופיל המסגרת מכוסה – דבר לא מפריע 

למראה הכולל. שער אקסקלוסיבי זה משכנע 
בתערובת המרתקת של השתקפות ושקיפות.
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ב ו צ י ע י  ב י ט ו מ ם  ע י  ב י ס א מ ץ  ע י  ר ע ש

מוטיב שער 405, במבנה לבן משולב בחיזוקי גוף שער ובידיות מעוצבות ◀

מוטיב שער 403 באשוחית נורדית בירוק טרופי אבן טבעית ▼

מוטיב שער 402  ▶
באשוחית נורדית עם דלת 

צדדית במראה זהה
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עיצוב אינדיבידואלי

עצב את שער העץ שלך לדוגמה תוך שימוש בראשי התיבות של שמך, 
במספר הבית או במוטיב האהוב עליך. די בשרטוט פשוט עבור תבנית 

ושער המוסך האישי שלך כבר מוכן. יצירה יחידה במינה, בה רבים יקנאו.
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מגוון צבעוני

אצל Hörmann תוכל למצוא בוודאי את השער, 
המתאים לך ולביתך ללא קשר לאיזה סגנון 
בנייה אתה מחפש שער מוסך. תוכל לבחור 

בשערי המוסך מפלדה מבין 15 צבעים מועדפים 
במחיר זהה, כ-200 צבעים לפי raL ו-6 קישוטי 
Decograin. משטחי השערים מתוצרתנו מוגנים 
באופן אופטימלי מחלודה על מנת שתוכל להנות 

זמן ארוך מהשער החדש שלך. חומר מגולוון 
וציפוי בסיסי מפוליאסטר באיכות גבוהה משני 

הצדדים לא מאפשרים לגשם לחדור. את שערי 
העץ המאסיבי תוכל להזמין ב-2 סוגי עץ, שניתן 
להתאים את צבעם לביתך באמצעות 8 ציפויים.

ם י ע ב צ ב  ו צ י ע

56



57



 הצבע 
מייפה ומגן

את שערי המוסך LPU והדלתות הצדדיות 
כפולות הדפנות ניתן להזמין בדגם הסדרתי 

בלבן RAL 9016 וכן בנוסף לכך ב-15 
צבעים מועדפים במחיר נמוך וסביב 200 
 DB-ו NCS וכן בצבעי 	 raL צבעים לפי
רבים. במשטחי Sandgrain תוכל לבחור 

בין 3 צבעים מועדפים.
שערי LTE חד דפניים מסופקים בלבן בלבד.

ם י ע ב צ ב  ו צ י ע

שים לב:

הצדדים הפנימיים של שערי המוסכים מסופקים כללית בגוון הצבע לבן אפור, 
.RAL 9002

יש להימנע מצבעים כהים בכיוון השמש בשערי פלדה כפולי דפנות, היות וקיפול 
המחיצות עלול להזיק לשער.

כל נתוני הצבעים בהסתמכות על צבע ה-raL המתאים.

תמונות הצבעים והמשטחים המופיעות כאן אינן מחייבות מסיבות טכניות הקשורות 
.Hörmann בדפוס. בוא להתייעץ עם סוכן

יוצאים מן הכלל הם אפקט פנינה, צבעי אור ומטליים.	 
 		Sandgrain צבעים מועדפים עבור משטחי

צבע סטנדרטי

15 צבעים מועדפים

RAL 9016לבן

RAL 9007אפור אלומיניום

RAL 9006		אלומיניום לבן

RAL 8028		חום קרקע

RAL 8003חום חרס

RAL 8001חום אוקר

RAL 7040אפור חלון

RAL 7035אפור אור

RAL 7030אפור אבן

RAL 7016		אפור פחם

RAL 6009ירוק אשוח

RAL 6005ירוק ביצה

RAL 5014כחול יונה

RAL 5011כחול פלדה

RAL 3003אדום רובין

RAL 1015שנהב בהיר 58



 נאמן 
לפרטים ואלגנטי

משטח Decograin זמין בחמישה קישוטי 
עץ טבעיים ובקישוט אפור פחם עם אפקט 

מטלי. החריצה המוטבעת משדרת אופי 
עץ נאמן למקור. הגנת המשטח המיוחדת 

 UV של הניילון הפלסטי העמיד בפני קרינת
בצד החיצוני של מחיצות הפלדה מסייעת 

לשער להישאר יפה לאורך זמן.

Decograin 6 קישוטי

אלון מוזהב Decograin: קישוט אלון חום בינוני צהוב זהב

אלון כהה Decograin: קישוט אלון בצבע אגוז

אלון לילה Decograin: קישוט אלון כהה אינטנסיבי

Decograin Rosewood: קישוט עץ בצבע מהגוני

אלון Decograin Winchester: קישוט ענף אלון בצבע טבעי

טיטניום מטלי CH 703: אפור פחם עם אפקט מטלי
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 סוגי עץ 
מאסיבי טבעי

אשוחית נורדית היא עץ מחט בהיר בעל 
כיוון סיבים בעיקר ישר. צינורות ליבה, מעט 
שלפוחיות שרף, צמיחה סיבובית וה“ענפים” 

הצהובים-חומים הם מראה טבעי.

Hemlock הוא עץ מחט לבנבן-אפור 
עד אפור בהיר-חום, כאשר בכיוון הסיבים 

עוברים פסי מינרלים וכיסי עץ.

שים לב:

 העץ עובר צביעה במפעל להגנה מפני מזיקי עץ ופטריות. יש להמשיך 
 את הטיפול בו במבנה נגד פגעי מזג האוויר באמצעות ציפוי הגנה לעץ 

על מנת שהמראה היפה יישמר.

בציפויי עץ ייתכן שמרכיבי העץ יושפעו צהציפוי וכך ייגרם שינוי צבע של המשטח.

ם י ע ב צ ב  ו צ י ע
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2 סוגי עץ מאסיבי

8 ציפויי עץ

אשוחית נורדית, צבועה

Hemlock, צבוע

לבן סיד

אורן

טיק

פליסנדר

הובנה

אפור אגט

ירוק אשוח

61אדום נורדי



 אסטטי, 
סולידי, בטוח

 במידה ולמוסך שלך אין כניסה שניה, 
תוכל לצייד את שער המוסך האוטומטי 

שלך אופציונלית בידית השומרת על היופי 
או במנעול שחרור סולידי לחירום לפתיחת 

מבחוץ במקרה חירום.

ת י נ ד י ה  ח י ת פ

שים לב:

כל נתוני הצבעים בהסתמכות על צבע ה-raL המתאים. 62



ידיות השער

ידיות השער Hörmann בולטות בצורה העדכנית, המודרנית. 
בחירת החומר מהווה בכך לא רק שאלה של טעם אישי. באופן 
זה מצטיינות הידיות מפלדת אל חלד במיוחד בקשיחות גדולה 

ובמשטח לא פגיע.
המנעול ניתן לשילוב במערכת נעילת הבית.

שערים בהפעלה ידנית עם ידית ננעלים באמצעות נעילת בריח
 באופן המונע פריצות. באופן זה נכנסת דסקית בריח יציבה, 

מופעלת עצמאית סביב פין מסיבי במשקוף הצדדי.

שחרור חירום

אם אין לך צורך בידית בשער המוסך האוטומטי שלך, 
. הצילינדר העגול  אנו ממליצים על מנעול שחרור חירום 

הסמוי )לא ניתן לשילוב במערכת נעילת הבית( משחרר 
את שער המוסך ותוכל לפתוח אותו ללא בעיה במקרה חירום.

בשערי מוסך אוטומטיים תוכל להפעיל את שחרור החירום 
גם באמצעות ידית. השער ייפתח אז באמצעות משיכת בודן 

בצד הפנימי.

פלסטיק שחור

RAL 9016 ,אלומיניום יציקה לבן

אלומיניום יציקה צבעי כסף חדש

פלדת אל חלד מוברשת

פלדת אל חלד משוייפת

RAL 8028 ,חום אלומיניום יציקה

נעילת בריח

מנעול שחרור חירום
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Hörmann רק מתוצרת

ם י ג ו ג י ז

 יותר אור, 
פחות צריכת חשמל

בחר בהתאם לדגם השער בין דגמי זיגוג 
שונים בעלי דסקית בודדת או כפולה 

שקופה )תמונה 2( או מובנית )תמונה ימין(. 
את זיגוגי הפלסטיק השקופים ניתן להזמין 

אצל Hörmann בדגם הסדרתי עם זיגוג 
.DURATEC

הם מציעים לך:
עמידות גבוהה משריטות	 
שקיפות לאורך זמן	 
בידוד משופר מחום	 

שים לב:

ניתן לבצע זיגוג בשני החלקים התחתונים של השער לאחר בדיקה טכנית.

Duratec זיגוג
עמידות גבוהה מפני שריטות
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D זיגוג סאנרייזזיגוג קלאסיסרט אור אלומיניוםזיגוג דגם

מוטיב
S צלעות●●

M צלעות●●●●

L צלעות●●●●

S צלעות●●

T צלעות●●

●●תא

מסגרות זיגוג

פלסטיק )לבן או צבע השער 			(פלסטיק )לבן או צבע השער 			(אלומיניום, צבע השער			פלסטיק )לבן או צבע השער 			(דגם

זיגוג

שמשה פשוטה
שקוף / מבנה

●●●●

שמשה כפולה
שקוף / מבנה

●●●●

אופציונלי			 

	 D זיגוג דגם

סרטי אור אלומיניום		

	 S0 זיגוג קלאסי

	 M0 זיגוג קלאסי

	 L0 זיגוג קלאסי

S1 זיגוג קלאסי

S2 זיגוג קלאסי

S10 זיגוג סאנרייז

S60 זיגוג סאנרייז

V V0 זיגוג תאי

הזיגוגים המוצגים )1-8, 10( משקפים רוחב 
שער של 2500 מ"מ.

אפשרי סידור אינדיבידואלי של הזיגוגים	 
אפשרי לשלב צלעות		 
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שים לב:

 בדלתות המילוט עם משטח Decograin תוכל להזמין את המסגרת כרצונך גם בציפוי 
לאק המותאם לקישוט.

דלתות תא המונחות זו לצד זו עם דלת מילוט ובלעדיה ברוחב שער זהה לא יהיו בתנאים 
מסוימים זהות במראה באופן חלוקת התאים.

שערים המופעלים ביד עם דלת מילוט אינם מצוידים בידית חיצונית. הם ננעלים מבפנים.

השער עוצר ללא מגע בעזרת חיישן האורות המקדים האופציונלי VL 2. באופן זה מוגברת 
בטיחות השער המצויד בדלת מילוט ללא סף מכשיל.

Hörmann רק מתוצרת

 המעבר 
הקל למוסך

תוכל לגשת באמצעות הדלת שבשער לכל 
מה שנמצא במוסך שלך – כלי גינה, אופניים 
או מריצות. רק אצל Hörmann הסף מפלדת 
אל חלד של דלת המילוט בגובה של 10 מ"מ 

במרכזו ובשוליים בגובה של 5 מ"מ בלבד. 
כך נמנעת סכנת המעידה וקל יותר לעבור 

עם הגלגלים.
מסגרת האלומיניום של הדלת עשויה בגוון 

טבעי מאולגן בדגם הסדרתי וניתן להזמינה 
אופציונלית גם בצבע השער. גוף השער העליון 

מצוייד באטם סגירה רציף גם באזור הדלת.

ל י ש כ מ ף  ס א  ל ל ט  ו ל י מ ת  ו ת ל ד
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 סגר הדלת העליונה

דלתות המילוט מסופקות בדגם 
הסדרתי עם סגר דלת הכולל 

מסילות החלקה כולל מגביל פתיחה 
מובנה ויחידת קיבוע )התמונה 

למעלה(. אופציונלית ניתן להזמין 
סגר דלת מובנה כולל יחידת קיבוע 

)התמונה למטה( להגנה אופטימלית 
ולקבלת מראה שער מיטבי.

 נעילה מרובה אופציונלית

דלת המילוט ננעלת בכל גובה 
הדלת באמצעות בריח אחד וו 
נעילה אחד למחיצה. היתרון: 

יציבות טובה יותר והגנה מוגברת 
מפני פריצות.

 נעילת שער יציבה

 כך תמנע שקיעה ועיוות 
של כנף הדלת

 סרטים המונחים באופן סמוי

ניתן להזמין את דלת המילוט 
סדרתית כולל סרטים חבויים 
לקבלת מראה שער הומוגני.
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הדלתות הצדדיות של Hörmann מסופקים מוכנים 
להרכבה כולל מנעול תקע צילינדר פרופיל, ידית 
עגולה מקושטת כולל ציפוי אובאלי ועם רוזטות 

אובאליות וסרטים מתכווננים תלת מימדיים. מסגרת 
גוף השער עשויה מפרופילי אלומיניום העמידים בפני 
פגעי מזג האויר )עומק מבנה 60 מ"מ( והם אטומים 

בכל היקפם.

דלתות צדדיות למוסך חד כנפיות/דו כנפיות

דו כנפיתחד כנפיתדלת צדדית למוסך

 רחבה, נפתחת כלפי חוץרחבהצרהמסגרת הכנף

●●משקוף גוף אלומיניום

–●משקוף פינתי אלומיניום

–●מסגרת כנף צרה

●●מסגרת כנף רחבה

)U = 2.7 W/ )m²·K(U = 2.9 W/ )m²·Kבידוד מחום

 הדלת הצדדית הזהה 
במראה עבור כל שער

עצב את הכניסות הצדדיות במוסך שלך במראה זהה לזה של שער המוסך 
שלך. תוכל להזמין לבקשתך את הדלת הצדדית גם בחלוקת צלעות או תאים 

זהה לזו של שער המוסך שלך.

ת ו י ר ו ח א ת  ו ת ל ד
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 ידית מקושטת

בחר בין הידית מהדגם הסדרתי ובין ידיות 
 אופציונליות רבות או באביזרים משתנים 

)בתמונה ידית דלת מפלדת אל חלד(.

 מראה זהה

 תוכל להזמין עבור הדלתות הצדדיות 
 Decograin מסגרת, משקוף ודלת בדגם 

 משטח זהה על מנת לקבל מראה זהה 
של כל החלקים.

 מונע פריצות

הנעילה האופציונלית פי 3 עבור דגם הפרופיל 2 
מצויידת בלשון, בריח, 2 ווי נעילה ומסגרת בטיחות. 
הדלת הצדדית בעלת 2 הכנפיים	 כולל נעילה כפול 
.RC 2 3 ממלאת את דרישות תקן מניעת הפריצות
ההגנה המוכחת זו מפריצות מומלצת גם ע"י גורמי 

הייעוץ במשטרה. מידע נוסף ניתן למצוא באתר 
www.k-einbruch.de האינטרנט

 דגם מבודד מחום

TopComfort NT80-2 זמין כולל גוף דלת, משקוף 
וסף מבודדים מחום,.

מידע נוסף ניתן למצוא בעמודים 96/97 בנתוני הבנייה או ניתן לקבל 
.Hörmann אצל סוכן

מידע נוסף ניתן 
למצוא בחוברת: 

דלתות לביתך.

New preferred colours  
and new decor surface Winchester Oak

 Doors for Your Home
Quality from the basement to the roof

 
 

 
 

 
 

thanks to thermal breaks

Up
 to

 30

 % better thermal insulation*

דלת רב תכליתית 
MZ Thermo

אם חשוב לך מאוד בידוד חום רב, 
הרי שהדלת החיצונית המופרדת 

תרמית MZ Thermo תהיה 
הבחירה המיטבית.

ערך בידוד החום יהיה בדגם זה 
 .1.2 W/ )m²·K( ערך טוב של

 RC 2 אופציונלית יהיה זמין דגם
.)KSI Thermo(
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סוכן Hörmann ישמח לייעץ לך גם במקום.

הישן הופך לחדש

בשלב מסוים הגיע הזמן למודרניזציה של 
שער המוסך. תוכל למצוא אצל Hörmann את 
פתרון ההרכבה המתאים ובעל מראה מבטיח 
עבור כל מצב בנייה. תוכל לחסוך כסף ותוכל 

לרכוש מהר יותר את שער המוסך החדש שלך 
במיוחד עבור שיפוץ המבנה במידות הרגילות 

במחירים נוחים. המידות הרגילות במחירים 
הנוחים, המיוחדות למודרניזציה חוסכות לך כסף 
ומאפשרת לך לרכוש מהר יותר את שער המוסך 

החדש שלך.

ייעוץ מקצועי	 
לקיחת מידות במקום	 
הרכבה מקצועית	 
פירוק ופינוי ידידותיים לסביבה	 

י ו פ י י ו ה  י צ ז י נ ר ד ו מ
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הרכבה סטנדרטית

שער המוסך יכול להיות מורכב מאחרי הפתח. המסגרת 
מאפשרת הרכבה יציבה. באופן זה ניתן להבריג את המשקוף 

מאחרי הפתח ישר לקיר.

במקרה האידיאלי קיים במוסך הקיים חלל בגודל של לפחות 
100 מ"מ באזור הסגירה )מינימום 115 מ"מ בשערים הכוללים 

מנוע( ו-90 מ"מ בסגירה הצדדית.

שערי המוסך Hörmann מסופקים כולל כל החומרים הדרושים 
להרכבה למצב בנייה זה.

עוגן מיוחד לחיזוק משקוף צדדי

העוגנים המיוחדים האופציונליים, שניתן להשתמש בהם באופן 
אוניברסלי מאפשרים לחזק את משקוף שער המוסך לקיר 

הצדדי במוסך. באופן זה ניתן לאזן בקלות משטחים לא ישרים 
בקיר והמסגרת נשארת שלמה.

 הרכבה במרווח קיר של 35 מ"מ

 ההרכבה בקיר צדדי משופע ולא ישר

 ההרכבה בחזיתות שאינן נושאות )בידוד לקיר או בידוד חום( 
כולל סגירה צדדית של לפחות 90 מ"מ או מקסימום 125 מ"מ

י ו פ י י ו ה  י צ ז י נ ר ד ו מ
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.Hörmann מידע נוסף ניתן למצוא בעמודים בנתוני הבנייה או ניתן לקבל אצל סוכן

 מכסה מחיצה כפול דופן להרכבה 
בפתח בעל חריץ גדול יותר.

מכסה מחיצה כפול דופן, במראה זהה מכסה את החריץ 
שבין התקרה ומכסה איזון הסגירה . הוא זמין עבור כל סוגי 

המשטחים והצבעים או הקישוטים. ניתן לבצע גם זיגוגים 
לאחר ייעוץ טכני.

מכסה זה יכול להיות מסופק אופציונלית גם כסרט 
אור מאלומיניום.

מכסי איזון סגירה להרכבה הסטנדרטית מאחרי 
הפתח עם סגירה מועטה

מכסה איזון הסגירה בדגם הסדרתי מסופק עבור כל דגמי 
השער במשטח ובצבע או בקישוט זהים של השער וניתן 

להרכיבו כך גם באופן נראה בפתח.

מכסה איזון סגירה צמוד למשטחים

בשערי LPU מכסה איזון הסגירה מהווה את הפתרון האלגנטי 
למעבר בלתי נראה מהמכסה לגוף השער. כאשר השער סגור 

נסגר ציר השער העליון אל המכסה באופן צמוד למשטח. 
הוא זמין עבור כל מוטיבי השער, בכל המשטחים והצבעים 

או הקישוטים )תא בהזמנה(.
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ציפוי משקוף בצבע השער

 .Woodgrain משקופים צדדיים מסופקים בדגם הסדרתי בלבן
תוכל לקבל מראה שער הרמוני באמצעות ציפוי משקוף 

במשטח ובצבע או בקישוט זהים של מחיצות השער גם בשערי 
 Sandgrain, Micrograin, Silkgrain מוסך בעלי משטחי

או Decograin. בשערי Micrograin אנו מספקים את ציפוי 
המשקוף בדגם Silkgrain חלק.

שני מידות רוחב שונות מאפשרות את הכיסוי של המשקוף 
הצדדי עבור מצבי בנייה שונים.

 ציפוי משקוף ברוחב 55 מ"מ להרכבה מאחרי הפתח, 
עם סגירה צדדית מועטה )90 > מ"מ( 

 ציפוי משקוף ברוחב 90 מ"מ להרכבה בפתח, צמוד לקיר

סט מסגרת מכסה לסגירה ולצד

ניתן להרכיב את השער בגדלים רגילים וגדלים לשיפוץ בעלות 
נוחה לצורך ההרכבה בפתח. החריץ הנותר בין הדופן הצדדית 

ומשקוף השער)מקסימום 35 מ"מ( יכוסה בעזרת סט מסגרת 
כיסוי  . סט זה מורכב ממכסים במשטחים וצבעים או 

קישוטים של מחיצות השער, המכסים הסופיים ואביזרי החיזוק. 
בשערי Micrograin אנו מספקים את ציפוי המשקוף בדגם 

Silkgrain חלק.

מכסה איזון הסגירה  מסופק בדגם הסדרתי במשטחים ובצבעים 
או בקישוט השער. המשקוף הצדדי יכוסה בנוסף לכך באמצעות 

ציפוי המשקוף  במשטח ובצבע או בקישוט מחיצות השער.

י ו פ י י ו ה  י צ ז י נ ר ד ו מ
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.Hörmann מידע נוסף ניתן למצוא בעמודים בנתוני הבנייה או ניתן לקבל אצל סוכן

פתרון כולל לשערי מוסך במוסכים מבטון מוכן.

מכסה איזון הסגירה הנפוץ לצורך ההרכבה במוסכים מבטון 
מוכן  מכסה בצורה נקייה את אזור הסגירה של הפתח.

משקוף השער המיוחד הכולל עוגנים מיוחדים ומכסי משקוף 
מורכבים מראש  יחוזק בדופן הצדדית או בחיזוקים הקוניים 

הצדדיים. מכסה המשקוף הרחב מכסה באופן זה את החריץ 
הקיים שבין המשקוף והפתח.

 Silkgrain-ו Woodgrain דגם שער זה זמין במשטחים
בכל הצבעים.

סט מכסי שיפוץ לכיסוי נקי של שולי קירות שבורים

ניתן לכסות בקלות חריצים לא יפים בתחום הסגירה והמסגרת 
באמצעות מכסה שיפוץ אופציונלי. באופן זה ניתן לחסוך 

את עבודות הבנייה והטיח.

את הסט הכולל 3 מכסים )כ"א באורך 3 מטר( ניתן לקבל 
במראה זהה לשער בכל המשטחים והצבעים או הקישוטים. 

בשערי Micrograin אנו מספקים את מכסי השיפוץ בדגם 
Silkgrain חלק.
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 אמינים, בטוחים, 
ללא צורך בתחזוקה

מנועי שער המוסך של Hörmann מותאמים 
 .Hörmann באופן מושלם לשער המוסך מתוצרת

המשמעות עבורך: הפעלה פשוטה, נוחות 
מקסימלית ובטיחות הפעלה מקסימלית.

תוכל לפתוח באמצעות המשדרים הידניים 
האלגנטיים שלנו את השער בצורה נוחה, לדוגמה 

מהמכונית, באופן דומה לזה שבו אתה מדליק 
את הטלוויזיה. או שתפעיל את השער באמצעות 

רכיבי הפעלה קבועים כמו לדוגמה חיישן קוד 
אלחוטי או קורא טביעות אצבעות אלחוטי.

ך ס ו מ ר  ע ש י  ע ו נ מ

 Garage Door and  
 Entrance Gate Operators
Compatible operator solutions from Europe’s no. 1

Hand transmitters with textured surface

מידע נוסף ניתן למצוא בחוברת מנועים לשערי 
מוסך וכניסה.
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פתיחת שער
Supra מהירה

שנות
אחריות

ך ס ו מ ר  ע ש י  ע ו נ מ

 SupraMatic, המנוע 
המהיר מאוד כולל פעולות 

נוספות רבות

 HS 5 BS
 מבנה שחור

עם מכסי כרום

 בדגם הסדרתי כולל משדר 	 
HS 5 BS ידני עם 5 לחצנים

בדיקת מיקום השער	 
צריכת חשמל מעטה	 
תכנות קל	 
תצוגת 7 עמודות כפולה	 
תאורת הלוגן בהדלקה נפרדת	 
פתח אוורור מתכוונן	 
חופת מנוע מאלומיניום מוברש	 

SupraMatic ESupraMatic P

 עבור שערי עץ ושערי מיוחד
דלת מילוט

חיישן אורותציוד

n 650n 750כוח משיכה ולחיצה

n 800n 1000כוח מקסימלי

22 ס"מ/שניה22 ס"מ/שניהמהירות הפתיחה המקסימלית

6000 מ"מ5500 מ"מרוחב שער מקסימלי

15 מ"ר13.75 מ"רשטח שער מקסימלי
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שנות
אחריות

ProMatic, דגם הכניסה 
במחיר הנוח לאיכות 

Hörmann הפרימיום של 

 HSE 2 BS
 מבנה שחור 

עם מכסי פלסטיק

 ProMatic סוללה נטענת
עם מודול סולארי

ProMaticProMatic סוללה נטענת

עבור מוסכים ללא חיבור חשמלמיוחד

n 600n 350כוח משיכה ולחיצה

n 750n 400כוח מקסימלי

13 ס"מ/שניה14 ס"מ/שניהמהירות הפתיחה המקסימלית

3000 מ"מ5000 מ"מרוחב שער מקסימלי

8 מ"ר11.25 מ"רשטח שער מקסימלי

 	www.hoermann.com :את תנאי האחריות המפורטים ניתן למצוא באתר האינטרנט

 בדגם הסדרתי כולל משדר 	 
HSE 2 BS ידני עם 2 לחצנים

פתח אוורור מתכוונן	 
סוללה נטענת ProMatic עבור 	 

מוסכים ללא חיבור לחשמל
מודול סולארי אופציונלי להטענה 	 

מחדש של הסוללה הנטענת
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ם י ר ז י ב א

 BiSecur Gateway  
 with Smartphone App
To operate Hörmann operators, entrance doors  
and other devices: smart, at any time and worldwide

מידע נוסף ניתן למצוא בחוברת 
.BiSecur Gateway

נייד וקבוע

אצל Hörmann הכל מתאים. באמצעות 
המשדר הידני תוכל לפתוח את שער המוסך 

שלך גם לדוגמה בשער כניסה המצוייד 
 Hörmann במנוע התואם ב-100 % למנוע

או במכשירים נוספים המצויידים במקלטי 
.Hörmann

תוכל לפקח בקלות בסמרטפון או בטבלט 
באמצעות אפליקצית BiSecur על מנועי 

שער המוסך והכניסה של Hörmann, על דלת 
הבית Hörmann 	 וכן על מכשירים נוספים. 

בנוסף לכך תוכל להציג גם בדרכים את מיקום 
השער של מנועי שער המוסך והכניסה שלך 

וכן את מצב הנעילה של דלת הבית שלך	.

עם אביזר מיוחד	 
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 משדר ידני 
HS 5 BS

4 מקשי פעולה פלוס מקש בדיקה,
 שחור או לבן מבריק

 מבנה שחור

 משדר ידני 
HSE 2 BS

 2 פעולות מקש, כולל אוזן 
למחזיק מפתחות

 שחור או לבן מבריק
 ירוק, סגול, צהוב, 

אדום, כתום מבריק

)התמונה מימין(

 מבנה שחור עם מכסי 
כרום או פלסטיק

 קישוטים בכסף, פחמן, 
עץ שורש בהיר, עץ בהיר, 

עץ כהה, עץ שורש כהה

)התמונה מימין(

 משדר ידני 
HS 4 BS

4 פעולות לחצן,
 שחור מבריק

 משדר ידני 
HS 1 BS

פעולת מקש אחת,
 שחור מבריק

 משדר ידני 
HSE 1 BS

 1 מקש פעולה, כולל אוזן 
למחזיק מפתחות
 שחור מבריק

ם י ד י י נ ם  י ר ז י ב א
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 משדר ידני 
HSZ 1 BS

 פעולת מקש אחת, 
לחיבור לשקע מצת הסיגריות

 משדר ידני 
HSZ 2 BS

 2 פעולות מקשים,
לחיבור לשקע מצת הסיגריות

 חיישן ידני 
HSD 2-A BS

בצבע אלומיניום, פעולות 2 מקשים 
ניתן לשימוש גם כמחזיק מפתחות

 חיישן ידני 
HSD 2-C BS

כרום מבריק, פעולות 2 מקשים ניתן 
לשימוש גם כמחזיק מפתחות

 משדר ידני 
HSP 4 BS

 פעולות 4 מקשים, 
 עם חוסם שידור, 

כולל מחזיק מפתחות

HSZ משדר ידני

האלטרנטיבה למערכות Homelink יקרות: מוסתרת 
ומשולבת במקום קבוע במכונית. המשדר הידני 

HSZ נגיש ביותר ונוח לשימוש לאחר חיבורו לשקע 
מצת הסיגריות ברכב.

חיישן ידני

אצלHörmann תוכל לקבל מגוון דגמים שומרי צורה 
שניתן לצייד בעד 5 פעולות. כל רכיבי ההפעלה עושים 
.BiSecur שימוש בטכנולוגית האלחוט החדשנית שלנו
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חיישן קוד אלחוטי 
FCT 3 BS

 עבור 3 פעולות, 
עם מקשים מוארים

חיישן קוד אלחוטי 
FCT 10 BS

עבור 10 פעולות, 
עם מקשים מוארים 

ומכסה מגן

קורא טביעות אצבעות אלחוטי 
FFL 12 BS

 עבור 2 פעולות 
ועד 12 טביעות אצבעות

 חיישן אלחוטי פנימי 
FIT 2

עבור 2 פעולות או 2 מנועים

 חיישן קוד 
CTV 1 / CTV 3

 עבור פעולה 1 או 3, 
חסין במיוחד להגנה מונדליזם

 חיישן אלחוטי פנימי 
IT 1b

מקש גדולף מואר לפתיחה נוחה 
 ProMatic של השער )עבור

.)SupraMatic-ו

מקש משדר 
TTR 100 / TTR 1000

עם פעולה 1 כולל 2 מפתחות 
)נוספים לפי הזמנה(, עבור עד 12 

או 100 או 1000 מפתחות

 חיישן אלחוטי פנימי 
IT 3b

מקש גדול, מואר לפתיחה נוחה 
של השער, שני מקשים נוספים 
להפעלת תאורת המנוע ולכיבוי 

ההפעלה האלחוטית, לדוגמה בזמן 
.)SupraMatic החופשה )עבור

 חיישן קוד 
STUP 40 / STAP 40

 בדגם מתחת לטיח ומעליו, 
כולל 3 מפתחות

ם י ע ו ב ק ם  י ר ז י ב א
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מקש אלחוט פנימי 
FIT-1

פעולת מקש אחת 
באמצעות מקש גדול 

 להפעלה פשוטה 
■ חדש

 מקש אלחוט פנימי 
FIT-5

4 פעולות מקש ומקש שאלה
■ חדש החל בסתיו 2015

 מקש אלחוט פנימי 
FIT-4

4 פעולות לחצן
■ חדש החל בסתיו 2015

 HNA סוללה נטענת 
לחירום עבור מנועי שער מוסך

אספקה בחירום לגישור בזמן 
הפסקות חשמל של עד 18 שעות 

 ומקסימום 5 מחזורי שער,
ההטענה מחדש מתבצעת בהפעלה 

הרגילה, עבור כל מנועי שער המוסך 
Hörmann האקטואליים של

 חיישן אורות 
EL 101

מערכת חיישן אורות חד כיוונית, 
עוצרת את השער מיד, כאשר קרן 

האור מופסקת

LED לוח אורות
מערכת תקעים מגוונת לאור לבן 

וא הריגסב הבכרהל תנתינה ילרטינ 
בשוליים התחתונים של גוף השער 

מרווח LED: 125 מ"מ דרגת חיסכון 
A היגרנאב
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נוחות הפעלה עם בטיחות מקסימלית

הבטיחות בהפעלת שער המוסך נמצאת בעדיפות העליונה בסולם 
העדיפויות של Hörmann. Hörmann מציבה כאן סטנדרטים חדשים 
באמצעות הפתרונות החדשניים. ההוכחה לכך היא הפטנטים הרבים 

של Hörmann שערי המוסך של Hörmann נבדקו ואושרו לשימוש 
בנפרד וגם בשילוב עם מנועים בהתאם לדרישות הבטיחות הגבוהות 

של התקן האירופי 13241-1. שער מוסך לא יכול להיות בטיחותי יותר.
באופן זה תהיו אתה ומשפחתך בטוחים ביומיום.

משתלם להשוות!

ה י ג ו ל ו נ כ ט
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 טכנולוגית קפיץ משיכה 
עם מערכת קפיץ בקפיץ

קפיצי משיכה כפולים וכבלי משיכה בכל צד מאבטחים 
את גוף השער מנפילה. פטנט מערכת הקפיץ בקפיץ מונעת 

את הסתחררות הקפיץ השבור וכך נמנעות פציעות.
שערי מוסך ברוחב 3000 מ"מ וגובה של 2625 מ"מ מצויידים 

סדרתית בטכנולוגיה המוכחת של קפיץ המשיכה.

 טכנולוגית קפיץ הקיפול 
עם אבטחה מובנה נגד שבירת הקפיץ

קפיצי הקיפול משני הצדדים מצטיינים בפטנט האבטחה מפני שבירת 
הקפיץ. הם עוצרים את תנועת השער מיד כאשר הקפיץ נשבר, גוף 
השער לא יתרסק. שערים גדולים ושערים בעלי דלת מילוט מובנה 

או פנלים מסיביים יסופקו יחד עם טכנולוגית קפיץ קיפול.

 הובלה שער מאובטחת במסילות בטיחותיות

פטנט גלגלי תנועה מתכווננים, תושבת גלגלים יציבה ומסילות 
בטיחותיות מונעים את הירידה מהמסילה פטנט גלגלי התנועה 

המתכווננים, תושבת גלגל יציבה ומסילות בטיחותיות מונעים 
את הירידה מהמסילה.

 הגנה מהיתפסות האצבעות 
מבחוץ ומבפנים ועל הצירים

באמצעות הצורה היחידה במינה של חלקי השער אין נקודות 
מעיכה. לא בין המחיצות ולא בצירים.

 הגנה מהיתפסות במשקופים הצדדיים

 משקופי Hörmann נסגרים במלואם מלמטה ועד למעלה. 
לא ניתן למעשה להכניס את האצבעות בין גוף השער והמשקוף!

Hörmann פטנט של

Hörmann פטנט של

Hörmann פטנט של
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15 %*

ע ו צ י ב ת  ו נ ו כ ת

ThermoFrame בידוד חום משופר באמצעות

בשער מוסך כפול דפנות LPU בגדלים: 2125 × 5000 מ"מ	 

פרופיל הפלסטיק השחור הקל להרכבה יחד עם משקוף השער דואג 
לבידוד התרמי של המשקוף והקיר ומשפר את בידוד החום בעד 	15 %. 

מעבר לכך אטמי ההחלקה מונעים משני הצדדים ובאזור העליון של השער 
את אבדן אנרגית החום מפנים המוסך. תוכל להזמין את סגר המשקוף 
.Hörmann עבור כל שערי המוסך תוצרת ThermoFrame האופציונלי

Hörmann רק מתוצרת

 בידוד 
חום אופטימלי

מומלץ על שער מוסך מבודד היטב כאשר 
המוסך והבית מחוברים ישירות זה לזה. סגר 
המשקוף ThermoFrame משפר את תכונות 

הבידוד, שגם כך הן טובות, של שערי המוסכים 
.Hörmann כפולי הדפנות של

באופן זה תחסוך הוצאות אנרגיה.
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תכונות ביצוע בהתאם לתקן האירופי 13241-1

עומס רוח5(איטוםבידוד מרעשבידוד מחוםדגם השער

מיםאויר

LTE
גוף השער

שער מורכב1(
U = 6.0 W/ )m²·K(
U = 6.5 W/ )m²·K(

dB 20-כ = r)2 0 דרגה 2דרגה 0 2(דרגה

LPU
מחיצה

גוף השער
שער מורכב1(

U =0.5 W/ )m²·K(
U = 0.9 W/ )m²·K(
U = 1.4 W/ )m²·K(

dB 25-כ = r)4 3 דרגה 3דרגה 3 3(דרגה

LTH
גוף השער

שער מורכב1(
U = 2.5 W/ )m²·K(
U = 3.0 W/ )m²·K(

דרגה 3דרגה 0 2(דרגה 0 2(

ערכי ה-U תקפים עבור שערים מורכבים ללא זיגוג בגודל 2125 × 5000 מ"מ( 1
שערים עם חרכי אוורור, ניתן להזמין בדרגות 3 – 2( 2
3 )Pa 70 לחץ מים של עד
תקף עבור תא וצלעות L )שערי LPU עם צלעות S ,M, D או T: דרגה 2(( 4
דרגות עומס רוח גבוהות יותר לפי הזמנה( 5
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)GIM( מידה פנימית של המוסךGIM

לא אפשרי במוטיבי תא עם משטח Decograin ושערי עץ מאסיבי	 

גודל במ"מ הגדלים ניתנים לאספקה תלויים בדגם השער ובמוטיב השער   ● 90



סוגי חיזוקים

Z חיזוק

 חיזוק קפיץ משיכה עם טכנולוגית 
קפיץ משיכה

רוחב מקסימלי 3000 מ"מ
גובה מקסימלי 2625 מ"מ

n חיזוק

חיזוק רגיל עם טכנולוגית קפיץ משיכה
רוחב מקסימלי 6000 מ"מ
גובה מקסימלי 3000 מ"מ

L חיזוק

 חיזוק סגירה נמוכה עם טכנולוגית 
קפיץ משיכה

רוחב מקסימלי 6000 מ"מ
גובה מקסימלי 3000 מ"מ

H חיזוק

 חיזוק מסילות הובלה בגובה 
עם טכנולוגית קפיץ קיפול
רוחב מקסימלי 5500 מ"מ
גובה מקסימלי 3000 מ"מ

הסברים

פנה בבקשה לסוכן Hörmann אם יש לך שאלות 
לגבי סוג החיזוק עבור שערים המובלים בגובה.

LZמידת חלל המשקוף
rMגובה מידת התבנית

DEגובה התקרה
:N חיזוק

עם ThermoFrame ומנוע 45 + מ"מ**
:L/Z חיזוק

עם ThermoFrame ומנוע 30 + מ"מ**

LDHמרווח גובה המעבר
:L חיזוק

 בשערים ברוחב הגדול מ-3010 מ"מ *
קטן חלל המעבר ב-50 מ"מ נוספים.

GIMמידה פנימית של המוסך
ETעומק הכנסה

מידע
.Z שערי עץ לא מסופקים עם חיזוק

מידע נוסף ניתן למצוא בעמודים בנתוני 
.Hörmann 91הבנייה או ניתן לקבל אצל סוכן
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 חתך אופקי

Z חיזוקN חיזוקL חיזוקH חיזוק

Z חיזוק

L חיזוק

חתך אנכי

גודל במ"מ
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גובה השער המקסימלי
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BZ חיזוקBL עם סגירהחיזוק

חיזוק BLחיזוק BZאורך כולל של המנועים

שערים עם מנוע

גובה השער המקסימלי

)K( 212532723272

)M( 237535223522

)L( 300041974197

הרכבה עם מכסה צמוד למשטח

חתך אנכי

BZ חיזוקBL ללא סגירהחיזוק

גודל במ"מ
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TB
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OFF
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מידע נוסף ניתן למצוא בעמודים בנתוני 	 
.Hörmann הבנייה או ניתן לקבל אצל סוכן

מסילות הנעה
Kמסילה קצרה
Mמסילה בינונית
Lמסילה ארוכה

סוגי חיזוקים
Zחיזוק קפיץ משיכה
nחיזוק רגיל
Lחיזוק משקוף נמוך
H	חיזוק מסילות מובל גבוה יותר

BZחיזוק קפיץ משיכה עם מכסה צמוד למשטח
BLחיזוק סגירה נמוכה עם מכסה צמוד למשטח

מידת הזמנה
LZמידת חלל המשקוף

rMגובה מידת התבנית
raM מידה חיצונית של המסגרת 

)במכסה צמוד למשטח(
מינימום = RM + 240 מ"מ

 מקסימום = RM + 600 מ"מ 
)גובה גוף השער של השער(

DEגובה התקרה
:N חיזוק

הפעלה ידנית ≤ RM + 210  מ"מ
RM + 210 מ"מעם מנוע ≤

≥ ThermoFrame-מ"מעם מנוע ו RM + 255
:L/Z חיזוק

הפעלה ידנית≤ RM + 100 מ"מ
עם מנוע≤ RM + 115 מ"מ

עם מנוע ו-ThermoFrame ≥ RM + 145 מ"מ

LDHמרווח גובה המעבר
:n חיזוק

הפעלה ידנית ≤ RM -50 מ"מ
rM = עם מנוע

:BZ/Z חיזוק
הפעלה ידנית = RM – 80 מ"מ

עם מנוע RM – 30 ≤ מ"מ
:BL/L חיזוק

הפעלה ידנית= RM – 100 מ"מ
 = )LZ < 3000( מ"מעם מנוע RM – 30
 = )LZ > 3000( מ"מעם מנוע RM – 80

GIMמידה פנימית של המוסך
ETעומק הכנסה
TBגוף השער
BHגובה המכסה
LHגובה המסילה
DMמתלה תקרה מרכז
DHמתלה תקרה מאחור

OFFשפה עליונה ריצפה מוכנה

מידע
יש לסיים את העבודות בפתחי השער וברצפות 

המוסך לפני הרכבת שערי המוסך. יש לדאוג 
לכך שהחלל המיועד להרכבת השער יהיה חופשי 

מצינורות אספקה, מאווררי חימום וכו'.

הסברים
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גודל במ"מ

דלתות מילוט עם צלעותשערי דלת מילוט עם צלעות
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○   Silkgrain-ו Decograin, Micrograin, Sandgrain-לא אפשרי ב
□   Decograin-לא אפשרי ב 94
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מידע נוסף ניתן למצוא בעמודים בנתוני 
.Hörmann הבנייה או ניתן לקבל אצל סוכן

סוגי חיזוקים
nחיזוק רגיל
Lחיזוק משקוף נמוך

מידת הזמנה
LZמידת חלל המשקוף

rMגובה מידת התבנית

DEגובה התקרה
:N חיזוק

הפעלה ידנית RM + 220 ≤ מ"מ
עם מנוע RM + 235 ≤ מ"מ

עם מנוע ו-ThermoFrame ≥ RM + 255 מ"מ
:L חיזוק

הפעלה ידנית RM + 125 ≤ מ"מ
עם מנוע ≤ RM + 125 מ"מ

עם מנוע ו-ThermoFrame ≥ RM + 145 מ"מ

LDHמרווח גובה המעבר
:N חיזוק

הפעלה ידנית = RM – 160 מ"מ
עם מנוע = RM – 100 מ"מ

:L חיזוק
הפעלה ידנית = RM – 160 מ"מ

עם מנוע = RM – 160 מ"מ

GIMמידה פנימית של המוסך
ETעומק הכנסה

OFFשפה עליונה ריצפה מוכנה

ThermoFrame הרכבה עם
ThermoFrame הרכבה עם

LDB = LZ – 12 מ"מ
הרכבה עם ThermoFrame וציפוי משקוף

LDB = LZ – 15 מ"מ
הרכבה עם ThermoFrame ומנוע

חיזוק N + 20 מ"מ
חיזוק L + 20 מ"מ

מידע
אסור שגובה הפתח יהיה קטן יותר ממידת 
ההזמנה של השער )rM(, היות ולא ניתן 

יהיה לפתוח את דלת המילוט.

הסברים

N חיזוקL חיזוק
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חתך אופקי
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גודל במ"מ

דלתות צדדיות מפלדה

raM =מידת חלל גמור של הפתחמידת הזמנה
גובה הידית	

P1P2P3

)RAM = משקוף גוש, הרכבה מאחרי הפתח )מידת הזמנה
דגם פרופיל 1 )נפתח רק פנימה( ודגם פרופיל 2

990 ×2058855–875 ×1990–20009551050

990 ×2183855–875 ×2115–212510101050

1115 ×2058980–1000 ×1990–20009551050

1115 ×2183980–1000 ×2115–212510101050

)RAM = משקוף גוש, הרכבה בפתח )מידת הזמנה
)S, M, L דגם פרופיל 2 )רק צלעות

855 ×1990875 ×20001050

855 ×2115875 ×21251050

980 ×19901000 ×20001050

980 ×21151000 ×21251050

)BRB × BRM = משקוף פינתי, חיזוק פנימי )מידת הזמנה
)S, M, L דגם פרופיל 1 ודגם פרופיל 2 )רק צלעות

875 ×20009551050

875 ×212510101050

1000 ×20009551050

1000 ×212510101050

)BRB × BRM = משקוף פינתי, חיזוק חיצוני )מידת הזמנה
דגם פרופיל 2 ודגם פרופיל 3 )רק צלעות S, M, L( ודגם פרופיל 3

875 ×20001050955

875 ×212510501010

1000 ×20001050955

1000 ×212510501010

raM = מידת חלל גמור של הפתחמידת הזמנה	גובה הידית

)RAM = הרכבה מאחרי הפתח )מידת הזמנה
)צלעות S, M, L, תא(

1005 ×2190855–875 ×2115–21251050

1130 ×2190980–1000 ×2115–21251050

)RAM = הרכבה מאחרי הפתח )מידת הזמנה
)מוטיב 401, 403, 404, 405(

1130 ×2190980–1000 ×2115–21251050

דלתות צדדיות מעץ מאסיבי

מידע נוסף ניתן למצוא בעמודים בנתוני הבנייה או ניתן 
.Hörmann לקבל אצל סוכן

הסברים

P1)דגם פרופיל 1 )מסגרת כנף צרה
P2)דגם פרופיל 2 )מסגרת כנף רחבה
P3)דגם פרופיל 3 )מסגרת כנף צרה

LDBרוחב חלל המעבר
LDHגובה חלל המעבר
raMמידה חיצונית של המסגרת

LFמידת חלל הקיר
BrMמידת הבנייה
BrBרוחב מידת הבנייה
BrHגובה מידת הבנייה
OFFשפה עליונה ריצפה מוכנה

גדלים מיוחדים
דלתות צדדיות חד כנפיות לפי הזמנה

דלתות צדדיות דו כנפיות:
1200 – 2500 × 1960 – 2558

את גבהי הידיות בגדלים מיוחדים ניתן למצוא *
בנתוני ההרכבה.
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שערי מוסכים ומנועי שערים

דלתות פנימיות לבתים

דלתות פלדה

www . h o e r m a n n . c o m

בואו לחוות את האיכות 
 Hörmann  של 

 בבניה חדשה ובשיפוץ 
מבנה קיים

בעזרת Hörmann תוכל לתכנן תכנון מקיף 
בדרך הטובה ביותר. פתרונות המותאמים 

זה לזה בקפידה מציעים לך מוצרים מעולים 
בעלי פונקציונליות גבוהה עבור כל תחום.

•  שערי מוסך	
מותאם באופן אופטימלי לסגנון האכיטקטוני האישי 

שלך שערים נפתחים או זזים מפלדה או מעץ.

•  מנועי שערים	
 בואו להנות מנוחות גבוהה ומבטחון נגד פריצות: 

מנועי Hörmann לשערי מוסכים וחנייה.

•  דלתות כניסה לבית	
תוכל למצוא מוטיב שער בהיצע דלתות הבתים הכולל 

שלנו עבור כל צורך ועבור כל טעם.

•  דלתות פלדה	
הדלתות הסולידיות לכל תחומי הבית, מהמרתף ועד לגג.

•  משקופים	
בחר מבין ההיצע הכולל שלנו עבור בית חדש, 

שיפוץ ומודרניזציה
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Hörmann מציעה לך את כל אלמנטי המבנה החשובים   קבוצת 
 המיוצרים אצל יצרן אחד וזאת כיצרן היחיד בשוק העולמי. 

 הם מיוצרים במפעלים בעלי התמחות גבוהה בהתאם לסטנדרט הטכנולוגי 
Hörmann היא השותף הבינלאומי החזק שלך לאלמנטי מבנה   העדכני. 

 באיכות גבוהה וזאת באמצעות רשת השיווק והשירות הפרושה באירופה 
ובאמצעות הסניפים באמריקה ובסין. כל זאת באיכות ללא פשרות. 

שערי מוסך
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שערים לתעשייה
טכנולוגיית העמסה
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