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ΝΕΟ
Λύση υψηλής άνεσης με μηχανισμό κίνησης SupraMatic HT
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Συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας, συρόμενες 
πόρτες πολλαπλών χρήσεων, δίφυλλες ανοιγόμενες πόρτες
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Επώνυμη ποιότητα Hörmann  
για μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία

Ανεξάρτητη ανάπτυξη προϊόντων
Οι ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 
όσον αφορά τη λειτουργία και την ασφάλεια, απαιτούν 
ακόμη και σε κινούμενα δομικά στοιχεία, όπως πόρτες  
και βιομηχανικές πόρτες, συνεχείς εξελίξεις  
και βελτιώσεις στην κατασκευή και τον εξοπλισμό.  
Εδώ επιδεικνύουν πάντα οι εκπαιδευμένες ομάδες 
ανάπτυξής μας την τεχνική τους υπεροχή.

Παραγωγή στο υψηλότερο επίπεδο
Η Hörmann βασίζεται σε υπερσύγχρονες τεχνολογίες 
παραγωγής που εφαρμόζονται σε πολύ εξειδικευμένα 
εργοστάσια. Η ελεγχόμενη μέσω υπολογιστών επεξεργασία 
εγγυάται ακρίβεια διαστάσεων με απόλυτη εφαρμογή  
όλων των τμημάτων και των λειτουργικών μερών.

Lenkwerk στο Μπίλεφελντ της Γερμανίας με προϊόντα Hörmann
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Κέντρο πυροπροστασίας  
με εργαστήριο δοκιμών
Σε εσωτερικές δοκιμές πυρασφάλειας στο κέντρο  
μας ελέγχονται συνεχώς νέες εξελίξεις όσον αφορά  
την απαιτούμενη πυραντοχή. Τα πορίσματα  
από τις δοκιμές αυτές θέτουν υψηλά στάνταρ  
για την πυροπροστασία. Με τις δοκιμές αυτές 
δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις για τους επίσημους 
ελέγχους από τις πιστοποιημένες ελεγκτικές αρχές  
για την έκδοση της επίσημης έγκρισης.

Ικανή επίβλεψη έργου
Έμπειροι τεχνικοί σύμβουλοι της επιχείρησης διανομής  
σας συμβουλεύουν από το σχεδιασμό και τις τεχνικές 
διευκρινίσεις ως την έγκριση του κτιρίου.

Τη σωστή συναρμολόγηση εγγυώνται οι έμπειροι τεχνίτες 
της Hörmann και το εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο 
με σεμινάρια προσωπικό των συνεργατών της Hörmann.

Ως κορυφαίος κατασκευαστής πορτών, 
βιομηχανικών πορτών και κουφωμάτων  
στην Ευρώπη είμαστε υποχρεωμένοι  
να παρέχουμε υψηλή ποιότητα προϊόντων 
και εξυπηρέτησης. Έτσι θέτουμε τα στάνταρ 
στη διεθνή αγορά.

Εξαιρετικά εξειδικευμένα εργοστάσια 
αναπτύσσουν και παράγουν δομικά στοιχεία, 
τα οποία χαρακτηρίζονται για την ποιότητα, 
την ασφαλή λειτουργία και τη μεγάλη 
διάρκεια ζωής.

Με παρουσία στις σημαντικότερες διεθνείς 
οικονομικές περιοχές αποτελούμε έναν 
δυνατό και πολλά υποσχόμενο συνεργάτη  
για την οικιακή και βιομηχανική κατασκευή.
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Στοιχεία πυροπροστασίας Hörmann
Η κατάλληλη λύση για κάθε απαίτηση
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Χαλύβδινες πόρτες πυρασφαλείας  
χωρίς προεξοχές
Κορυφαίο χαρακτηριστικό για τις πόρτες πυρασφαλείας  
και καπνοπροστασίας STS / STU είναι το επίπεδο, πλήρως 
επικολλημένο θυρόφυλλο και η χωνευτή, κομψή εμφάνιση  
της πόρτας με 100 % ομοιομορφία μεταξύ των T30 / El230,  
T90 / El290 και της καπνοστεγούς πόρτας.

Κουφώματα σωληνωτού πλαισίου με κρύσταλλα 
παντού και αυτόματες συρόμενες πόρτες
Οι πόρτες και τα παράθυρα πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας  
της Hörmann από χάλυβα και αλουμίνιο κερδίζουν τις εντυπώσεις  
χάρη στην πιστοποιημένη ασφάλεια, την τέλεια λειτουργία  
και την 100 % ομοιόμορφη εμφάνιση των συστημάτων T30, T60,  
T90. Με τις αυτόματες συρόμενες πόρτες Hörmann συνδυάζετε  
τη διαφάνεια των στοιχείων σωληνωτών πλαισίων με τις απαιτήσεις 
πυροπροστασίας ή πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Με αυτήν 
την γκάμα προϊόντων η Hörmann προσφέρει μια τελείως συμβατή 
φιλοσοφία πυροπροστασίας για απαιτητικές αρχιτεκτονικές λύσεις  
στον επαγγελματικό οικοδομικό τομέα.

Πόρτες πολλαπλών λειτουργιών
Διακρίνονται για την ομοιόμορφη εμφάνισή τους. Πλεονέκτημα  
για τους αρχιτέκτονες και τους εργοταξιάρχες: πόρτες διαφορετικών 
απαιτήσεων λειτουργίας, οι οποίες είναι ενσωματωμένες  
στο ίδιο επίπεδο κτιρίου, ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους.

Υαλοστάσια
Τα διάφανα τζάμια της Hörmann τοποθετούνται με τη μορφή 
παραθύρων ή στοιχείων στο ύψος του εκάστοτε χώρου, για περισσότερο 
φως και καλύτερη οπτική επαφή. Τα διάφανα τζάμια διατίθενται  
σε μοντέλα με ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχοπροστασίας  
και προστασίας ακτινοβολίας, καθώς και σε εκδόσεις πυρασφαλείας 
F30 και πυραντοχής F90. Μπορούμε να σας προσφέρουμε  
και εξατομικευμένες λύσεις διαχωρίζοντας οριζόντια, αφήνοντας 
ελεύθερους χώρους και λαμβάνοντας υπόψη κλίσεις.

Η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων 
πυροπροστασίας στην Ευρώπη

Εικόνα αριστερά: Q1 ThyssenKrupp Megacube στην Έσση, Γερμανία με προϊόντα της Hörmann 7



Nachhaltig produzieren – 
für zukunftsweisendes Bauen

Wir denken grün
Hörmann übernimmt Verantwortung 
für unsere Umwelt und für unsere Zukunft

Αειφόρος παραγωγή
Για κατασκευές προσανατολισμένες στο μέλλον

Τεκμηρίωση και 
επιβεβαίωση αειφορίας 
από το ift, Rosenheim
Η Hörmann διαθέτει πιστοποίηση  
για την αειφορία της με μια 
Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος 
(EPD)* κατά ISO 14025 από το 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Παραθύρων (ift) 
στο Rosenheim.
Βάση για τον έλεγχο είναι οι κανονισμοί 
για πόρτες και βιομηχανικές πόρτες 
Product Category Rules (PCR)  
του ift Rosenheim GmbH, έκδοση  
PCR-TT-0.1.
Η οικολογική παραγωγή επιβεβαιώθηκε 
με μια ανάλυση περιβαλλοντικής 
απόδοσης κατά DIN ISO 14040 / 14044 
για όλες τις συρόμενες πόρτες.

Αειφόρος κατασκευή  
με την ικανότητα  
της Hörmann
Η Hörmann διαθέτει μεγάλη εμπειρία 
χάρη σε πολυάριθμες αειφόρες 
κατασκευές που έχει ολοκληρώσει.  
Με αυτήν την τεχνογνωσία 
υποστηρίζουμε και τα δικά σας έργα. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα για εσάς:  
σε κάθε παραγγελία δημιουργούνται 
αυτόματα τα απαιτούμενα δεδομένα  
για την πιστοποίηση LEED.

* Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Internet στη διεύθυνση www.hoermann.de/Dokumentationen

Μάθετε περισσότερα 
σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες  
της Hörmann  
στα φυλλάδια 
“Σκεφτόμαστε πράσινα”.

Αειφόρος παραγωγή 
στοιχείων πυρασφαλείας 
και καπνοπροστασίας
Οικολογική παραγωγή
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης εξασφαλίζει μια φιλική προς 
το περιβάλλον παραγωγή.
Εγχώριες πρώτες ύλες
Το μεγαλύτερο μέρος των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών  
το προμηθευόμαστε από τη Γερμανία 
και την Κεντρική Ευρώπη.
Προϊόντα μακράς διαρκείας
Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλά 
έξοδα συντήρησης είναι το αποτέλεσμα 
της χρήσης υψηλής ποιότητας υλικών.
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Το νέο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα από την Hörmann
Περισσότερα από 9000 σχέδια για περισσότερα από 850 προϊόντα

Το νέο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα 9.0
Με τη νέα, μοντέρνα, εύχρηστη επιφάνεια χρήστη μπορείτε να σχεδιάσετε 
ακόμα πιο εύκολα με τα προϊόντα Hörmann. Η απλή δομή χειρισμού  
με τη βοήθεια αναδυόμενων μενού και συμβόλων καθώς και η λειτουργία 
αναζήτησης σας προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε κείμενα 
προδιαγραφών σε σχέδια (μορφή DWG και PDF) για περισσότερα  
από 850 προϊόντα Hörmann. Ρεαλιστικές απεικονίσεις συμπληρώνουν  
τις πληροφορίες πολλών προϊόντων.

Το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα είναι δωρεάν διαθέσιμο για λήψη στο φόρουμ 
αρχιτεκτόνων της Hörmann.
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Το κυλινδρικό ράουλο και ο στιβαρός κύλινδρος 
οδήγησης σε συνδυασμό με τον πατενταρισμένο 
οδηγό διασφαλίζουν μια τέλεια ισορροπία 
δυνάμεων. Η ανάρτηση ένσφαιρων εδράνων 
εγγυάται την αθόρυβη κίνηση και τον εύκολο 
χειρισμό. Με τη βοήθεια βιδών ρύθμισης μπορεί  
να ρυθμιστεί με ακρίβεια τρισδιάστατα ο οδηγός. 
Το κάλυμμα οδηγού στο χρώμα του φύλλου 
πόρτας χαρίζει μια αρμονική συνολική εικόνα.

Η συρόμενη πόρτα Hörmann έχει μοντέρνα 
εμφάνιση χάρη στην πατενταρισμένη εγκοπή  
V στο συνδετικό αρμό χωρίς ορατές βιδωτές 
συνδέσεις. Η υψηλή σταθερότητα διασφαλίζεται 
από το χωνευτό προφίλ εμπλεκόμενων 
οδοντώσεων σε σχήμα λαβυρίνθου. Τα στοιχεία 
πάχους μόλις 72 mm είναι επίπεδα, πλήρως 
επικολλημένα και διατεταγμένα σε σειρά μέσω 
σπειροειδών ράβδων. Έτσι προκύπτει ένα υψηλής 
ποιότητας φύλλο πόρτας με παράλληλα άκρα 
ομοιόμορφου πλάτους. Τα επιμέρους στοιχεία 
κατασκευάζονται σε ενιαίες μονάδες ύψους  
έως 9 μέτρων, χωρίς ενοχλητικές ραφές 
συγκόλλησης. Αυτό χαρίζει στην πόρτα  
μια εμφάνιση υψηλής ποιότητας.

Υψηλής ποιότητας  
εμφάνιση πόρτας

Ακριβής κίνηση  
του φύλλου πόρτας21

Καλοί λόγοι για να επιλέξετε Hörmann
Εκδόσεις υψηλής ποιότητας για δημόσιους χώρους,  
λειτουργικές λύσεις για τη βιομηχανία

3D
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Αποκλειστικά στην Hörmann Αποκλειστικά στην Hörmann

Ο συνδυασμός μιας συρόμενης πόρτας  
από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα με τον μηχανισμό 
κίνησης SupraMatic HT επιτρέπει το γρήγορο 
άνοιγμα και κλείσιμο στην καθημερινή λειτουργία. 
Ο χειρισμός πραγματοποιείται εύκολα μέσω 
τηλεχειριστηρίου, μπουτονιέρας ή κλειδο-διακόπτη. 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ένας πατενταρισμένος 
μηχανισμός απασφαλίζει τον μηχανισμό κίνησης. 
Στη συνέχεια η πόρτα κλείνει αξιόπιστα  
με τη βοήθεια αντίβαρων. Προαιρετικά  
ο μηχανισμός κίνησης SupraMatic HT μπορεί  
να συμπληρωθεί με το εξωτερικό σύστημα ελέγχου 
360 και επιπλέον λειτουργίες.

Αυτή η προαιρετική έκδοση πόρτας αποτελεί  
την εναλλακτική λύση σε σχέση με τις δίφυλλες 
περιστρεφόμενες πόρτες στον επαγγελματικό 
οικοδομικό τομέα, π.χ. σε περιοχές εισόδου. Επειδή 
στην περιοχή εισόδου η πόρτα εφαρμόζει επίπεδα  
σε μια λωρίδα ανοξείδωτου χάλυβα στον τοίχο,  
το πλάτος του καθαρού ανοίγματος αυξάνεται  
και η ελκυστική εμφάνιση της πόρτας  
δεν επηρεάζεται αρνητικά από ένα προφίλ εισόδου. 
Όταν η περιοχή ακινητοποίησης έχει τη μορφή 
εσοχής με ένθετο φύλλο, τότε η πόρτα είναι  
σχεδόν αόρατη. Την ασφάλεια εγγυώνται ένας 
ελατηριωτός πείρος εισόδου από ανοξείδωτο 
χάλυβα, το διογκούμενο μονωτικό και η διπλή 
λαστιχένια μόνωση.

Επίπεδη εφαρμογή χωρίς 
προφίλ εισόδου

Με άνετη λύση  
μηχανισμού κίνησης3 4
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Ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια
Υψηλής ποιότητας κατασκευή πόρτας για απαιτητική αρχιτεκτονική
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Στενή συνολική κατασκευή
• Βάθος εντοιχισμού μόλις 132 mm
• Ελάχιστο πλάτος για ένθετα φύλλα: 160 mm 

έως 360 mm (πλάτος ένθετου φύλλου)
• Πλάτος ένθεσης: 180 mm έως  380 mm

Κάλυμμα οδηγού
• Συνδυάζεται αρμονικά με το φύλλο πόρτας
• Γαλβανισμένο, RAL κατ' επιλογή  

ή ανοξείδωτος χάλυβας
• Εύκολη τοποθέτηση με λίγες βιδωτές συνδέσεις

Αντίβαρα κλεισίματος
• Απλές εργασίες τοποθέτησης και σέρβις  

με βιδωτά αντίβαρα
• Γαλβανισμένο ή ανοξείδωτος χάλυβας

Προφίλ εισόδου / Κεντράρισμα εισόδου
• Κεντραρίσματα εισόδου για ακριβή κίνηση 

της πόρτας μέσα στο προφίλ εισόδου

Αποσβεστήρας εισόδου
• Γαλβανισμένο ή ανοξείδωτος χάλυβας
• Σε μονόφυλλες συρόμενες πόρτες 

πυρασφαλείας T30 / El230 ενσωματωμένος 
στο φύλλο πόρτας

Ενσωματωμένος κύλινδρος  
οδήγησης δαπέδου

• Οριζόντια ρυθμιζόμενος
• Μετά την τοποθέτηση κρυμμένος  

μέσα στο φύλλο πόρτας

Υδραυλικός ρυθμιστής κίνησης
• Για συνεχώς ρυθμιζόμενη ταχύτητα 

κλεισίματος (0,08 – 0,2 m/s)
• Κρυμμένος μέσα στο κουτί αντιβάρων

Τζάμι στην ανθρωποθυρίδα  
και στο φύλλο πόρτας

• Μέγιστες διαστάσεις τζαμιού 
500 mm × 1000 mm

• Βασικό μέγεθος παραθύρου 
468 mm × 815 mm

Χειρολαβές  
και λαβές με εσοχή

• Βασική έκδοση από υψηλής ποιότητας 
ανοξείδωτο χάλυβα

Ασύρματη επιτήρηση ανθρωποθυρίδας
• Κρυμμένη ασύρματη μαγνητική επαφή  

στην ανθρωποθυρίδα
• Δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών  

κατά τη λειτουργία
• Προαιρετικό σπειροειδές καλώδιο  

και πρίζα σύνδεσης στο άκρο του φύλλου 
πόρτας με καλυμμένη οδήγηση καλωδίων  
στο φύλλο πόρτας

Ελεγμένο και πιστοποιημένο κατά EN 12605, κατηγορία C5 
(έλεγχος αντοχής με 200000 ενεργοποιήσεις)
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Ανοξείδωτος χάλυβας V2 A, 1.4301, 

K 240

Pearlgrain, γαλβανισμένο

Λεία λαμαρίνα, γαλβανισμένη

Εκδόσεις επιφανειών

Επιφάνειες και χρώματα
Γαλβανισμένες, με χρωματική επίστρωση ή από ανοξείδωτο χάλυβα
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Βασικά χρώματα

ΑστάριΕπιφάνειες και χρώματα

Στο φύλλο πόρτας έχετε την επιλογή ανάμεσα στην αποκλειστική έκδοση 
επιφάνειας Pearlgrain ή σε λεία λαμαρίνα. Ο οδηγός και τα προφίλ  
και στις δύο εκδόσεις είναι πάντα λεία.

Οι επίπεδες, πλήρως επικολλημένες συρόμενες πόρτες παραδίδονται 
γαλβανισμένες στη βασική έκδοση.

Έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα

Για ιδιαίτερη όψη ή ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις ενδείκνυνται οι πόρτες 
από ανοξείδωτο χάλυβα από V2 A, 1.4301 με κόκκους 240 K. Όλα τα εξαρτήματα 
όπως το φύλλο πόρτας, οι οδηγοί, οι επενδύσεις, το κουτί αντίβαρων,  
τα συρματόσχοινα, οι κύλινδροι και οι κονσόλες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Προαιρετικά διατίθενται και τα αντίβαρα κλεισίματος σε ανοξείδωτο 
χάλυβα V2 A, 1.4301.

Περισσότερες εκδόσεις κατόπιν παραγγελίας.

RAL κατ' επιλογή
Προαιρετικά 
παραδίδουμε όλες τις 
πόρτες και σε χρώματα 
RAL της επιλογής σας, 
σε μεταλλικά χρώματα 
ή σε αποχρώσεις NCS.

Όλα τα χρώματα συμφωνούν  
με τα χρώματα RAL.

Δομή φύλλου πόρτας
Υλικό πυροπροστασίας

Πλήρως επικολλημένο

Γαλβανισμένη λαμαρίνα ή ανοξείδωτος χάλυβας V2 A, 1.4301

Βασική επίστρωση βαφής πούδρας ή επίστρωση πούδρας  
σε RAL κατ' επιλογή (προαιρετικά)

Flame red RAL 3000

Grey white RAL 9002

Anthracite grey RAL 7016

Light grey RAL 7035

White aluminium RAL 9006

Grey aluminium RAL 9007

Pure white RAL 9010

Traffic white RAL 9016

Εκδοση Pearlgrain
Η στιβαρή και ανθεκτική επιφάνεια για αποθήκες  
και περιοχές με αυξημένη κίνηση
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RS

Sm

T30

EI230

T90

EI290

T30 / T90 Συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας/καπνοστεγείς FST
Μονόφυλλη, δίφυλλη, τηλεσκοπική έκδοση

Περισσότερες πληροφορίες

• Επιφάνειες / χρώματα σελίδα 14

• Μηχανισμοί κίνησης σελίδα 24

• Ανθρωποθυρίδες σελίδα 20

• Ειδικοί εξοπλισμοί σελίδα 26

Καπνοστεγανότητα
Μονόφυλλη
Δίφυλλη

Πυροπροστασία
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική διπλή, τριπλή

Πυρασφάλεια
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική διπλή, τριπλή

Ανθρωποθυρίδα
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική

Ανοξείδωτος χάλυβας
V2 A, 1.4301
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Τύπος πόρτας Μονόφυλλη Δίφυλλη * Τηλεσκοπική

T30 / El230 με πυροπροστασία

Πλάτος (mm) 1000 – 8500 * 2000 – 8500 * 2000 – 8500

Ύψος (mm) 2000 – 6000 2000 – 6000 2000 – 6000

T90 / El290 με πυρασφάλεια

Πλάτος (mm) 1000 – 8500 2000 – 8000 2000 – 8000

Ύψος (mm) 2000 – 6000 2000 – 6000 2000 – 6000

RS Καπνοστεγανότητα **

Πλάτος (mm) 1000 – 8500 2000 – 8000

Ύψος (mm) 2000 – 6000 2000 – 6000

Ελάχ. μεγέθη πόρτας με ανθρωποθυρίδα

Πλάτος (mm)  
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

1650 2750 3500

Ύψος (mm)  
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

2100 2100 2100

Πλάτος (mm)  
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

1650 3500

Ύψος (mm)  
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

2100 2100

* Ελάχ. διαίρεση στο πλάτος αριστερά / δεξιά 1000 mm

** με ανθρωποθυρίδα έως 20 m²

Σημαντικό: Δυνατότητα μεγαλύτερου ύψους και πλάτους πόρτας κατόπιν παραγγελίας και έγκρισης. 

Μέγ. ύψος πόρτας 9000 mm κατασκευασμένο από ένα τεμάχιο.

Ανθρωποθυρίδα

Ονομαστικό μέγεθος (βασική έκδοση)

Πλάτος (mm) 1000

Ύψος (mm) 2000

T30 / El230 με πυροπροστασία

Πλάτος (mm) 625 – 1200

Ύψος (mm) 1750 – 2000

T90 / El290 με πυρασφάλεια

Πλάτος (mm) 625 – 1050

Ύψος (mm) 1750 – 2000

RS Καπνοστεγανότητα

Πλάτος (mm) 625 – 1000

Ύψος (mm) 1750 – 2000

Μονόφυλλη

Τηλεσκοπική συρόμενη πόρτα

Ανθρωποθυρίδα

Δίφυλλη

Λύση υψηλής άνεσης  
με προαιρετικό μηχανισμό κίνησης SupraMatic HT
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MZ

MZA

Συρόμενες πόρτες πολλαπλών χρήσεων FST MZ
Μονόφυλλη, δίφυλλη, τηλεσκοπική έκδοση

Ανθρωποθυρίδα
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική

Ανοξείδωτος χάλυβας
V2 A, 1.4301

Πολλαπλών χρήσεων
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική διπλή, τριπλή

Aqua πολλαπλών 
χρήσεων
με ανθεκτική  
στο νερό επένδυση PU
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική διπλή, τριπλή

Περισσότερες πληροφορίες

• Επιφάνειες / χρώματα σελίδα 14

• Μηχανισμοί κίνησης σελίδα 24

• Ανθρωποθυρίδες σελίδα 20

• Ειδικοί εξοπλισμοί σελίδα 26
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Τύπος πόρτας Μονόφυλλη Δίφυλλη * Τηλεσκοπική

MZ Πολλαπλών χρήσεων

Πλάτος (mm) 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 12000

Ύψος (mm) 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000

Ελάχ. μεγέθη πόρτας με ανθρωποθυρίδα

Πλάτος (mm)  
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

1650 2750 3500

Ύψος (mm)  
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

2100 2100 2100

Πλάτος (mm)  
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

1650 3500

Ύψος (mm)  
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

2100 2100

* Ελάχ. διαίρεση στο πλάτος αριστερά / δεξιά 1000 mm

Πόρτες πολλαπλών χρήσεων παραδίδονται στη βασική έκδοση με κυψελωτή 
πλήρωση. Προαιρετικά για εξωτερικές πόρτες διατίθενται η πλήρωση  
από ορυκτοβάμβακα, το κάλυμμα οδηγών και η θέση ασφάλισης. Οι πόρτες 
πολλαπλών χρήσεων Aqua περιέχουν μια ανθεκτική στο νερό πλήρωση PU. 
Παραδίδονται σε χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα.

Ανθρωποθυρίδα

Ονομαστικό μέγεθος (βασική έκδοση)

Πλάτος (mm) 1000

Ύψος (mm) 2000

Ειδικά μεγέθη

Πλάτος (mm) 625 – 1200

Ύψος (mm) 1750 – 2000

Μονόφυλλη

Τηλεσκοπική συρόμενη πόρτα

Ανθρωποθυρίδα

Δίφυλλη

Με κάλυμμα οδηγών ενδείκνυται 
και για εξωτερικούς χώρους
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Ανθρωποθυρίδα χωρίς κατώφλι
Εγκεκριμένη και για συρόμενες πόρτες καπνοπροστασίας

3D
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
• Επενδυμένη κατασκευή πόρτας  

χωρίς κατώφλι
• Προαιρετικό κατώφλι 22 mm (π.χ.  

για ράμπες εξόδου σε υπόγεια γκαράζ)
• Με λειτουργία καπνοπροστασίας  

για επιφάνεια πόρτας έως 20 m²
• Έως 2 ανθρωποθυρίδες  

ανά φύλλο πόρτας
• Άνοιγμα ανθρωποθυρίδας προς  

και τις δύο κατευθύνσεις, ανάλογα  
με την πηγή κινδύνου (και προς αντίθετη 
κατεύθυνση ανοίγματος)

• Προαιρετικό τζάμι: τυποποιημένο 
μέγεθος 468 mm × 815 mm, ειδικό 
μέγεθος έως 500 × 1000 mm

Ασύρματη επιτήρηση ανθρωποθυρίδας
• Ασύρματη μετάδοση με μαγνητική 

επαφή και πομπό στο φύλλο πόρτας
• Ξεχωριστός δέκτης με επίτοιχη στερέωση
• Προαιρετική επαφή κλειδώματος  

και ηλεκτρικός μηχανισμός ανοίγματος 
(σύστημα μετάδοσης σημάτων με 
καλυμμένη καλωδίωση και σπειροειδές 
καλώδιο στο άκρο του φύλλου πόρτας)

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας  
στο επάνω μέρος
• Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας  

στο επάνω μέρος με ράγα ολίσθησης 
HDC 35 στο βασικό εξοπλισμό

• Προαιρετικά ενσωματωμένος 
μηχανισμός κλεισίματος πόρτας  
στο επάνω μέρος ITS 96

Αξεσουάρ
• Τρισδιάστατα ρυθμιζόμενες ταινίες,  

για εύκολη ρύθμιση της πόρτας
• Προαιρετικά σε ανοξείδωτο χάλυβα  

ή χρώμα RAL

Παραλλαγές κλειδαριών
• Χωνευτή κλειδαριά για πόρτες 

πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας 
κατά DIN 18250 (βασική έκδοση 
BKS 1206)

• Προαιρετική λειτουργία πανικού κατά 
EN 179 ή EN 1125 σε ανθρωποθυρίδα 
που ανοίγει μέσα στο εσωρράχιο

Καθαρές διαστάσεις διέλευσης
• T30 / El230: έως 1000 × 2000 mm 

(βασική έκδοση)
• T30 / El230: έως 1200* × 2000 mm 

(σύμφωνα με τις απαιτήσεις  
της γερμανικής οδηγίας για τη υψηλά 
κτίρια HHRL M-V)

• T90 / El290: έως 1000 × 2000 mm

Έγκριση και σε συρόμενες 
πόρτες καπνοπροστασίας

Εγκεκριμένες παραλλαγές της ανθρωποθυρίδας

Μονόφυλλη με ανθρωποθυρίδα

Μονόφυλλη με 2 ανθρωποθυρίδες

Δίφυλλη με 3 ανθρωποθυρίδες

Δίφυλλη με 4 ανθρωποθυρίδες
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TO

Συρόμενη πόρτα χωρίς προφίλ εισόδου

Συρόμενη πόρτα με προφίλ εισόδου

Επίπεδα εφαρμοζόμενη συρόμενη πόρτα
Για μέγιστο πλάτος διέλευσης

Επίπεδα εφαρμοζόμενη 
συρόμενη πόρτα 
πυρασφαλείας χωρίς 
προφίλ εισόδου
Σε αυτήν την αποκλειστική λύση  
για πόρτες του επαγγελματικού 
οικοδομικού τομέα η πόρτα κλείνει 
επίπεδα με τον τοίχο πάνω στη λωρίδα 
ανοξείδωτου χάλυβα. Η ελεύθερη 
διέλευση διατηρείται πλήρως.  
Το προφίλ εισόδου που μειώνει  
την ποιότητα της συνολικής  
εικόνας παραλείπεται.

Εκδόσεις / λειτουργίες

• Συρόμενη πόρτα πυρασφαλείας 
T30 / EI230, επίπεδα εφαρμοζόμενη

• Ασφάλεια χάρη στον ελατηριωτό 
πείρο εισόδου από ανοξείδωτο 
χάλυβα, το διογκούμενο μονωτικό  
και τη διπλή λαστιχένια μόνωση

• Πλήρως επίπεδα κολλημένα στοιχεία
• Μονόφυλλη
• Μέγ. μέγεθος 7500 × 4500 mm

EI230

Ελατηριωτός πείρος εισόδου από ανοξείδωτο χάλυβα

ΝΕΟ
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Ένθετα φύλλα και φύλλα οροφής
Για τη διακριτική ενσωμάτωση της πόρτας

Ένθετα φύλλα  
και φύλλα οροφής
Η λύση για τη διακριτική ενσωμάτωση 
των συρόμενων πορτών στον τοίχο  
και στην οροφή.
Το κάθετο κάλυμμα του ένθετου  
φύλλου καλύπτει την περιοχή εισόδου 
και εξόδου της πόρτας. Το ελάχιστο 
πλάτος ένθεσης είναι 180 mm.
Στην περιοχή του πρεκιού οι οδηγοί 
μπορούν να καλυφτούν οριζόντια  
από μια θυρίδα οροφής. Αυτή κλείνει 
χειροκίνητα. Η διαδικασία  
ανοίγματος ελέγχεται αυτόματα  
από ένα σύστημα ελέγχου.
Τα ένθετα φύλλα και φύλλα οροφής 
διατίθενται και για τηλεσκοπικές 
συρόμενες πόρτες.
Οι θυρίδες μπορούν να είναι 
γαλβανισμένες, ασταρωμένες, βαμμένες 
ή από ανοξείδωτο χάλυβα V2 A, 14301. 
Προαιρετικά είναι διαθέσιμες  
και με πλαίσιο επένδυσης  
από ανοξείδωτο χάλυβα  
για την επένδυση με γυψοσανίδες,  
ξύλο ή πλακάκια.

Ένθετο φύλλο με κλειστή πόρτα Ένθετο φύλλο με ανοιχτή πόρτα

Ένθετο φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα V2 A Ένθετο φύλλο με πλαίσιο  
για την επένδυση με ξύλο
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Λύσεις μηχανισμών κίνησης  
για συρόμενες πόρτες
Άνοιγμα και κλείσιμο στην καθημερινή λειτουργία

Μηχανισμός κίνησης SupraMatic HT  ΝΕΟ
Συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας για συχνό καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο μπορούν να εξοπλιστούν 
με τον άνετο και γρήγορο μηχανισμό κίνησης SupraMatic HT. Ο μηχανισμός δεν χρειάζεται συντήρηση 
και ενδείκνυται ιδιαίτερα για περιοχές με αυξημένη κίνηση.

• Γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο στην καθημερινή λειτουργία
• Άνετος χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου, μπουτονιέρας ή κλειδο-διακόπτη
• Ξεκλείδωμα του μηχανισμού κίνησης σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσω ενός πατενταρισμένου μηχανισμού
• Αξιόπιστο κλείσιμο της πόρτας σε περίπτωση πυρκαγιάς με τη βοήθεια αντίβαρων
• Προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί το εξωτερικό σύστημα ελέγχου 360

Εξωτερικό σύστημα 
ελέγχου 360

Κλειδο-διακόπτης 
STUP 30

Μπουτονιέρα DT 02

Τηλεχειριστήριο 4 
πλήκτρων HS 4 BS

SupraMatic HT Βιομηχανικό 
τηλεχειριστήριο HSI BS

Αποκλειστικά στην Hörmann

Μηχανισμός κίνησης 
SupraMatic HT
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Βοήθεια ανοίγματος
Για αυτόματο άνοιγμα της πόρτας με 
ένα πλήκτρο στη λειτουργία deadman.
Η ενσωματωμένη διάταξη συγκράτησης 
συγκρατεί το φύλλο της πόρτας  
με ασφάλεια στην ανοιχτή θέση.  
Το κλείσιμο γίνεται μέσω  
του χειροδιακόπτη με τα αντίβαρα 
κλεισίματος της πόρτας.
Η βοήθεια ανοίγματος δεν χρειάζεται 
συντήρηση και διατίθεται προαιρετικά 
με κλειδο-διακόπτη. Ενδείκνυται τέλεια 
για το άνοιγμα μεγάλων πορτών.

Αυτόματη συρόμενη  
πόρτα πολλαπλών  
χρήσεων ταχείας κίνησης  
για εσωτερικούς χώρους
Εκδόσεις / λειτουργίες

• Καθαρές διαστάσεις διέλευσης, 
μονόφυλλη 800 – 2800 mm

• Καθαρές διαστάσεις διέλευσης, 
δίφυλλη 1500 – 2850 mm

• Ταχύτητα ανοίγματος 40 – 100 cm/s
• Ταχύτητα κλεισίματος 4 – 80 cm/s
• Ασφάλεια κύριων και βοηθητικών 

ακμών κλεισίματος μέσω ενεργού 
αισθητήρα υπερύθρων

Επιλογές

• Ασφάλιση με την αρχή της μέτρησης 
χρόνου φωτός

• Χειρισμός μέσω κονσόλας χειρισμού
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Μηχανισμός ελεύθερης κίνησης
Ο μηχανισμός ελεύθερης κίνησης επιτρέπει  
την ελεύθερη ρύθμιση του φύλλου πόρτας  
σε οποιαδήποτε θέση της πόρτας. Έτσι η πόρτα 
μπορεί να ανοιχτεί ελαφρώς και π.χ. μερικώς. 
Ιδανικό για συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας  
με συχνή καθημερινή χρήση. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, αν πατηθεί το πλήκτρο ή κοπεί  
το ρεύμα η πόρτα κλείνει αυτόματα μέσω  
του ολισθητήρα ελεύθερης κίνησης και του 
αντίβαρου. Ενας φυγοκεντρικός ρυθμιστής  
για τη ρύθμιση της προβλεπόμενης ταχύτητας 
κλεισίματος (5 – 12 cm/s) είναι ενσωματωμένο 
στον ολισθητήρα ελεύθερης κίνησης.

Φύλλο πόρτας και ανθρωποθυρίδα 
με δυνατότητα κλειδώματος
Για μονόφυλλες και δίφυλλες συρόμενες πόρτας 
πυρασφαλείας διατίθενται προαιρετικά κλειδαριές 
ασφαλείας τύπου PZ με αγκιστρωτό ή καμπυλωτό 
μάνδαλο στο φύλλο πόρτας.

Κλειδαριά με αγκιστρωτό μάνδαλο
• Απόσταση κυλίνδρου από την άκρη  

της κλειδαριάς (backset) 120 mm PZ και KABA
• Απόσταση κυλίνδρου από την άκρη  

της κλειδαριάς (backset) 250 mm PZ  
π.χ. σε ένθετα φύλλα

Κλειδαριά με καμπυλωτό μάνδαλο
• Απόσταση κυλίνδρου από την άκρη  

της κλειδαριάς (backset) 120 mm PZ και KABA

Για την εύκολη μετέπειτα τοποθέτηση 
μονόφυλλων και δίφυλλων πορτών διατίθεται  
μια κλειδαριά ως πρόσθετος εξοπλισμός.

Ακουστικό και οπτικο-ακουστικό 
σύστημα προειδοποίησης
Εκτός από το στάνταρ σύστημα προειδοποίησης 
με καθαρά ακουστικά σήματα διατίθεται 
προαιρετικά και μια εκδοχή με οπτικά  
και ακουστικά σήματα κατά DIN EN 14600  
(βλέπε κάτω εικόνα).

Ανιχνευτής καπνού
Ο ανιχνευτής καπνού διατίθεται  
με προαιρετική ανίχνευση καπνού (ORS 142)  
ή ως θερμοδιαφορικός διακόπτης (TDS 247).  
Ειδικές εκδόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν  
και σε περιοχές κατάψυξης.

Ειδικοί εξοπλισμοί
Για ειδικές απαιτήσεις
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Πάσσαλος και μπάρα προστασία από σύγκρουση  ΝΕΟ
Ως προαιρετική προστασία κατά της σύγκρουσης για συρόμενες πόρτες διατίθεται  
στη γαλβανισμένη έκδοση, με βαφή RAL 1021 (rape yellow).

Πάσσαλος προστασίας από σύγκρουση (Π × Υ)
• 1000 × 114 mm

Μπάρα προστασίας από σύγκρουση (Π × Υ)
• 1250 × 400 mm, τύπος 1
• 625 × 400 mm, τύπος 2
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MZ

EI230

Δίφυλλες ανοιγόμενες πόρτες DFT FST  ΝΕΟ
Μονόφυλλη έως 4000 mm × 4000 mm

Πυροπροστασία
Μονόφυλλη

Πολλαπλών χρήσεων
Μονόφυλλη

Περισσότερες πληροφορίες

• Επιφάνειες / χρώματα σελίδα 14
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Τύπος πόρτας Μονόφυλλη

MZ Πολλαπλών χρήσεων

Πλάτος (mm) 1625 – 4000

Ύψος (mm) 2000 – 4000

El230 με πυροπροστασία

Πλάτος (mm) 1625 – 4000

Ύψος (mm) 2000 – 4000

Μονόφυλλη

Η ιδανική λύση όταν δεν είναι δυνατή 
η τοποθέτηση συρόμενων πορτών.

Πλήρως επίπεδα κολλημένο στοιχείο εγκοπής-ελατηρίου  
με πάχος φύλλου πόρτας 72 mm

Διδιάστα ρυθμιζόμενο, γαλβανισμένοι μεντεσέδες

Τοποθετούμενη ανταλλακτική κλειδαριά BKS 1206 με πλαίσιο 
ανοξείδωτου χάλυβα και έλασμα κλεισίματος

Απλή κάσα 140 / 75 mm, 3 τεμαχίων με περιμετρική εγκοπή 
στεγανοποίησης 3 πλευρών

Θέση ανοίγματος 90° μέσω μαγνήτη πρόσφυσης

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας στο επάνω μέρος TS 4000  
σε έκδοση με πυροπροστασία
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Τηλεσκοπική έκδοση διπλή

Δίφυλλη έκδοση

Μονόφυλλη έκδοση

LW

≥ 30

220

13
2

16
6

≥ 30 100 150110

54

LW + 450

TLL TLR

LW

≥ 70

TLL + 505

13
2

16
6

≥ 70

150150 59110 110

100100

TLR + 505

LW

≥ 30

333

25
7 29

1

≥ 30

54 117

100170 15050

LW × 0,5 + 400

Οριζόντιες τομές
Μονόφυλλη, δίφυλλη, τηλεσκοπική έκδοση

Διαστάσεις σε mm30



LW Καθαρό άνοιγμα τοίχου
TLL Διαίρεση αριστερά
TLR Διαίρεση δεξιά

Οι απεικονιζόμενες τομές πόρτας 
παρουσιάζουν την έκδοση εξοπλισμού 
με κανονική είσοδο, επιτοίχια 
συναρμολόγηση, χωρίς προστασία από 
καπνό.

Υπόδειξη
Οι δεσμευτικές κατασκευαστικές 
ανοχές σχετίζονται με τις 
προδιαγραφές της πολεοδομικής 
έγκρισης των συρόμενων πορτών 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας.

Επεξηγήσεις

Τηλεσκοπική έκδοση διπλή

Μονόφυλλη και δίφυλλη έκδοση

LW

132

136

OFF

≥ 
30

15
 ±

 5
16

0
≥ 

65

≥ 
25

5
LW

257

261

OFF

≥ 
30

15
 ±

 5
19

5
≥ 

65

≥ 
29

0

Κατακόρυφες τομές
Μονόφυλλη, δίφυλλη, τηλεσκοπική έκδοση

Διαστάσεις σε mm 31



Συρόμενες πόρτες με ανθρωποθυρίδα

Όψη πόρτας

Οριζόντια τομή

Μονόφυλλη συρόμενη πόρτα πυρασφαλείας

Τηλεσκοπική πόρτα διπλή

Περιοχή λαβής
T30 / El230, T90 / El290 δυνατότητα συνδυασμού με ανθρωποθυρίδα

Περιοχή τοίχου
T30 / El230 δυνατότητα συνδυασμού με ανθρωποθυρίδα

Δίφυλλη συρόμενη πόρτα πυρασφαλείας, ασύμμετρη διαίρεση

Κατακόρυφη τομή

Διαστάσεις σε mm

1000
≥ 825

LW ≥ 1650 / 1850 1)

1000≥ 1000
≥ 805

LW ≥ 2750 / 2950 1)

10001000
≥ 805≥ 825

LW/2 ( ≥ 1750 )

LW ≥ 3500 / 3900 1)

LZ

LW

OFF

≥ 
10

0
LZ

15
 ±

 5

Δίφυλλη συρόμενη πόρτα πυρασφαλείας, ισομερής διαίρεση

1000
≥ 805

LW ≥ 3500 / 3900 1)
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Επεξηγήσεις

Ένθετα φύλλα και φύλλα οροφής

Φύλλα οροφής για την περιοχή πρεκιού
Κάθετη τομή τηλεσκοπικής συρόμενης πόρτας

Ένθετα φύλλα για την περιοχή του τοίχου
Οριζόντια τομή τηλεσκοπικής συρόμενης πόρτας

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB10 10

38

40
,5

DK

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B
N

B
K

B
10

10 10

28 28

42

EK AK

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB

DK

10 10

38

40
,5

Ένθετα φύλλα για την περιοχή του τοίχου
Οριζόντια τομή μονόφυλλης και δίφυλλης συρόμενης πόρτας

Ένθετα φύλλα για επένδυση από τον πελάτη
Οριζόντια τομή μονόφυλλης και δίφυλλης 
συρόμενης πόρτας

Φύλλα οροφής για την περιοχή πρεκιού
Κάθετη τομή μονόφυλλης και δίφυλλης 
συρόμενης πόρτας

Διαστάσεις σε mm

LW Καθαρό άνοιγμα τοίχου
LZ Καθαρή διάσταση κάσας

EK Θυρίδα εισόδου
AK Θυρίδα εξόδου
DK Θυρίδα οροφής

KB Πλάτος θυρίδας
NB Πλάτος ένθεσης

Οι απεικονιζόμενες τομές πόρτας 
παρουσιάζουν την έκδοση εξοπλισμού 
με κανονική είσοδο, επιτοίχια 
συναρμολόγηση, χωρίς προστασία  
από καπνό.

Υπόδειξη
Σε πλάτος ένθεσης ≤ 340 mm 
απαιτείται ένα φύλλο πόρτας  
με λαβές με εσοχή και στις δύο 
πλευρές (ανισοϋψώς). Σε πόρτες  
με ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα 
απαιτούνται και στις δύο πλευρές 
λαβές με εσοχή και ένα σύστημα 
Dorma ITS 96.
Η μετέπειτα τοποθέτηση ένθετων 
φύλλων σε υφιστάμενα συστήματα 
πορτών δεν είναι δυνατή λόγω 
μεγαλύτερης αναγκαίας κάλυψης  
των πορτών.

Οι δεσμευτικές κατασκευαστικές 
ανοχές σχετίζονται με τις 
προδιαγραφές της πολεοδομικής 
έγκρισης των συρόμενων πορτών 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας.

Επενδυμένα ένθετα φύλλα
Το πλαίσιο επένδυσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα μπορεί να επενδυθεί  
με ξύλο, γύψο και πλακάκια μέχρι  
ένα πάχος 10 mm.
Μέγ. βάρος επένδυσης: 25 kg/m²

Απαιτήσεις χώρου και τα διάκενα 
μεταξύ πόρτας και οροφής αποκλίνουν 
από τις τιμές των βασικών θυρίδων.

1) Ανθρωποθυρίδες με καθαρό πλάτος 
διέλευσης > 1000 mm

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B

N
B

K
B

10

10 10

28 28

42

EK AK

≤ 70

50

53

15
K

B
N

B
15

38

EK

Επένδυση  
από τον πελάτη
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Τεχνικές περιγραφές

Τοίχοι από τοιχοποιία

Τοίχοι από μπετόν

Τοίχοι από ελαφρομπετόν

Επενδυμένα εξαρτήματα από χάλυβα

KD

DM

SD SD
SD

ST

ST

ST

DM
SD

KD
KD

Διαστάσεις σε mm

Μόνο σε συνδυασμό με πρέκι από οπλισμένο χάλυβα σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Το πρέκι 
πρέπει να οδηγείται σύμφωνα με το μήκος του οδηγού πέρα από την περιοχή ανοίγματος πόρτας.

Επενδυμένα στηρίγματα ή/και φορείς από χάλυβα με κατηγορία αντίστασης στη φωτιά τουλάχιστον F90, 
σύντομη ονομασία F90-A κατά DIN 4102-4.
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Επιτοίχια συναρμολόγηση στο πρέκι Επιτοίχια συναρμολόγηση στον τοίχο

Απευθείας συναρμολόγηση στην οροφή Απευθείας συναρμολόγηση στην οροφή 
με τεχνητό πρέκι

Αναρτώμενη συναρμολόγηση στην οροφή 
(μόνο στην περιοχή ρύθμισης)

LW Καθαρό άνοιγμα τοίχου

DM Συναρμολόγηση με διαπεραστικό 
βίδωμα σπειροειδούς ράβδου
M10, παξιμάδι, ροδέλα και κόντρα πλάκα
80 × 80 × 5 mm

SD Ούπατ διαστολής από χάλυβα Ø 10 
(M6) × ≥ 80

ST
KD

Χαλύβδινη βίδα M8
Πλαστικά βύσματα 10 × 120 mm

Ελάχιστα πάχη τοίχων

Τοίχοι από τοιχοποιία κατά  
DIN 1053-1², κατηγορία αντοχής 
δομικών λίθων τουλάχιστον 12, 
κανονικό κονίαμα ≥ II: 175 mm
Τοίχοι από μπετόν DIN 1045-1, 
κατηγορία αντοχής τουλάχιστον 
C12 / 15: 140 mm
Τοίχοι από ελαφρομπετόν, 
τσιμεντότουβλα ή ελαφρότουβλα  
κατά DIN 41654 Μέρος 3, κατηγορία 
αντοχής 4: 240 mmm
Τοίχοι από ενισχυμένες – οριζόντιες  
ή κάθετες – πλάκες ελαφρομπετόν, 
εφόσον υφίσταται σχετική γενική 
πολεοδομική έγκριση, κατηγορία 
αντοχής 4.4: 200 mmm

Υπόδειξη
Οι δεσμευτικές κατασκευαστικές 
ανοχές σχετίζονται με τις 
προδιαγραφές της πολεοδομικής 
έγκρισης των συρόμενων πορτών 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας.

Επεξηγήσεις

Διαστάσεις σε mm

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW
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TO

TO

Επίπεδα εφαρμοζόμενη συρόμενη πόρτα
Χωρίς προφίλ εισόδου

Επίπεδα εφαρμοζόμενη μονόφυλλη συρόμενη πόρτα

Επίπεδα εφαρμοζόμενη τηλεσκοπική συρόμενη πόρτα

150

7

≥ 75 100
LDB LDB + 520 110 110 110

≥ 
20

0
≥ 

20
0

16
6

13
2

117

7

≥ 75 150100 200
LDB LDB × 0,5 + 605 110 110

≥ 
20

0
≥ 

20
0

29
1

25
7

Διαστάσεις σε mm36



Τεχνικά στοιχεία
Δίφυλλες ανοιγόμενες πόρτες DFT FST

LW B
R

H
LD

H
75

16
 ± 5

5

5
80

OFF

Οριζόντια τομή

Κατακόρυφη τομή Θέση ανοίγματος 90°

LW
BRB
LDB

75
5

5
80

75
5

5
80

14
0

LW
BRB
LDB

75
5

5
80

75
5

5
80

14
0

LD
B

 +
 7

5

Μ
αγ

νή
τη

ς 
πρ

όσ
φ

υσ
ης

Διαστάσεις σε mm

LW Καθαρό άνοιγμα τοίχου

BRB Πλάτος παραγγελίας
LDB Καθαρό πλάτος διέλευσης
BRH Ύψος παραγγελίας
LDH Καθαρό ύψος διέλευσης

Επεξηγήσεις
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6

10

8

9

7

7 10

9

2

2

5

1

6

6

11

3

3

1

2

4

8

6

6

6

7

Βιομηχανικές πόρτες

Κλειστά και δικτυωτά ρολά

Ταχυκίνητες πόρτες

Τεχνολογία φόρτωσης

Συρόμενες πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Πόρτα πολλαπλών λειτουργιών 
από χάλυβα ή αλουμίνιο

Πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Χαλύβδινη κάσα με υψηλής 
ποιότητας λειτουργικές πόρτες 
από ξύλο Schörghuber

Κουφώματα σωληνωτού πλαισίου 
με κρύσταλλα παντού

Αυτόματες συρόμενες πόρτες

Παράθυρα

Πόρτες κοινοχρήστων γκαράζ

Ταχύτερη εξυπηρέτηση για έλεγχο,  
συντήρηση και επισκευές
Χάρη στο ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησής  
μας βρισκόμαστε κοντά σας,  
όπου και αν είστε, εικοσιτέσσερις  
ώρες το εικοσιτετράωρο.

Σειρά προϊόντων της Hörmann
Πλήρης σειρά προϊόντων: Για τις δικές σας εμπορικές κατασκευές
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Βιομηχανικές πόρτες

Κλειστά και δικτυωτά ρολά

Ταχυκίνητες πόρτες

Τεχνολογία φόρτωσης

Συρόμενες πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Πόρτα πολλαπλών λειτουργιών 
από χάλυβα ή αλουμίνιο

Πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Χαλύβδινη κάσα με υψηλής 
ποιότητας λειτουργικές πόρτες 
από ξύλο Schörghuber

Κουφώματα σωληνωτού πλαισίου 
με κρύσταλλα παντού

Αυτόματες συρόμενες πόρτες

Παράθυρα

Πόρτες κοινοχρήστων γκαράζ

Ταχύτερη εξυπηρέτηση για έλεγχο,  
συντήρηση και επισκευές
Χάρη στο ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησής  
μας βρισκόμαστε κοντά σας,  
όπου και αν είστε, εικοσιτέσσερις  
ώρες το εικοσιτετράωρο.

Σειρά προϊόντων της Hörmann
Πλήρης σειρά προϊόντων: Για τις δικές σας εμπορικές κατασκευές
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Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

H εταιρεία HÖRMANN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής παγκοσμίως που σας  

προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από τα κύρια προϊόντα ενός κτιρίου από  

μια μόνο πηγή προέλευσης. Kατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σε εξειδικευμένα  

εργοστάσια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή. Tο κλειστό  

δίκτυο πωλήσεων και οι εταιρείες συντήρησης στην Eυρώπη, οι δραστηριότητες  

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Kίνα, κάνουν την εταιρεία HÖRMANN  

τον ισχυρό διεθνή συνεργάτη σας στα πρώτης ποιότητας προϊόντα ενός κτιρίου, 

προσφέροντας «ποιότητα χωρίς συμβιβασμό».

ΓΚΑΡΑZΟΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA
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