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Výhody vrat HORMANN:
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Záruka 5 let na pohony a 10 let na sekční vrata HORMANN je docílena díky vynikajícím
technickým řešením a nekompromisnímu zajišťování kvality.
Technika tažných pružin se systémem pružina v pružině - sekční vrata HORMANN jsou zajištěna
proti pádu dvojitými pružinami a dvojitými drátěnými lany na každé straně. Díky patentovanému
systému “pružina v pružině” se zlomená pružina nemůže vymrštit a někoho zranit.Sekční vrata
do šířky 3000 mm a výšky 2625 mm jsou standardně vybavena touto osvědčenou technologií
tažné pružiny.
Zesílené plochy pro přišroubování nosných a vodících prvků vrat – společnost HORMANN jako
jediná u sekčních vrat má zesílené montážní plochy na lamelách vrat,což je výhoda z důvodu
životnosti šroubového spoje při případném servisu,seřízení nebo následnému vyměnění vodících
a nosných prvků vrat – jednotlivé pozinkové plechy lamel jsou do sebe zahnuty („zapertlovány“)
, a tím se samořezné šrouby šroubují vzájemně do 4 plechů najednou. Plechy jsou kolem dokola
celé lamely.
Ochrana proti sevření prstů na vnější a vnitřní straně a u závěsů - díky jedinečnému tvaru
článků neexistují na vratech místa případného pohmoždění – ani mezi lamelami, ani u závěsů.
Tuto bezpečnou ochranu proti sevření prstů nabízí jen HORMANN.
Ochrana proti vsunutí ruky u bočních zárubní - u společnosti HORMANN jsou zárubně zdola až
nahoru zcela uzavřené. Mezi vratové křídlo a zárubeň nelze nic zasunout – vysoká bezpečnost.
Těsnění kolem dokola - trvale elastická těsnění odolná proti povětrnosti na všech stranách
sekčních vrat HORMANN zadržují vítr a déšť.Objemný profil podlahového těsnění zároveň
vyrovnává menší nerovnosti podlahy.
Těsnění mezi vratovými lamelami - dvoustěnná vrata mají mezi jednotlivými vratovými články
kvalitní středová těsnění.
Automatický zámek proti vypáčení v základu - jsou-li garážová vrata zavřena,automaticky
zaskočí zajištění proti posunutí v dorazu vodicí kolejnice, ihned se pevně zajistí a zabezpečí proti
vypáčení.Toto zajištění vrat funguje čistě mechanicky a zůstává na rozdíl od konkurenčních
pohonů - účinné i při výpadku proudu.
Plastová patka zárubní – patka zárubeň v ohroženém místě zcela objímá, jen to je účinná
dlouhodobá ochrana vůči dlouhodobě působící vodě,soli na podlaze garáže – hlavně v zimě. Na
rozdíl od konkurence jsou zárubně dlouhodobě chráněny před korozí
Certifikovaná značková kvalita - vrata a pohony jsou u společnosti HORMANN stoprocentně
vzájemně sladěny a pro vaši bezpečnost zkoušeny a certifikovány nezávislými uznávanými
ústavy. Jsou vyráběny podle systému řízení jakosti DIN ISO 9001 a splňují všechny požadavky
evropské normy 13241-1.
Ohleduplnost vůči životnímu prostředí - nejen používáním stoprocentně bez freonové
polyuretanové pěny pro výplně, ale i při nanášení barev využívá společnost HORMANN metody
šetrné vůči životnímu prostředí.
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