Hörmann
Stalowe zamkni™cia przeciwpo†arowe
Bogata oferta, szerokie mo†liwo∂ci zastosowaµ
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Hörmann – stalowe zamkni™cia przeciwpo†arowe
Ogieµ nie ma †adnych szans
Profilaktyczna ochrona
przeciwpo†arowa nie polega tylko i
wy∆åcznie na spe∆nianiu obowiåzków
nak∆adanych przez odpowiednie
przepisy, lecz musi oznaczaç równie†
aktywne okre∂lenie parametrów
bezpieczeµstwa.
Poniewa† jednak w wi™kszo∂ci
przypadków monta† zamkni™ç
przeciwpo†arowych wymaga
opracowania indywidualnych
rozwiåzaµ, najlepiej zwróciç si™
w tej sprawie do do∂wiadczonych
specjalistów. Oni mogå uratowaç
Ci †ycie.
Ocena ryzyka i okre∂lenie
parametrów bezpieczeµstwa
Ju† w fazie projektowania decydujåcå
rol™ odgrywa staranne okre∂lenie
wszelkich mo†liwych zagro†eµ, co w
przypadku po†aru pozwoli optymalnie
wykorzystaç wszystkie funkcje
zabezpieczajåce. Tak wi™c nie nale†y
np. rezygnowaç z blokad drzwi,
poniewa† cz™sto unieruchamia si™
je wtedy klinami i tym samym
uniemo†liwia ich w∆a∂ciwie dzia∆anie
w razie powstania po†aru.
Poniewa† ogieµ i dym mogå si™
bardzo szybko rozprzestrzeniaç,
rozsådnym rozwiåzaniem jest
tak†e podzielenie budynku
na tzw. segmenty ogniowe,
odizolowane od siebie zamkni™ciami
przeciwpo†arowymi, co powstrzymuje
rozprzestrzenianie si™ ognia i mo†e
uratowaç ludzkie †ycie.
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Bogactwo rozwiåzaµ
architektonicznych
Jest oczywiste, †e architekt
projektujåcy budynek uwzgl™dnia
równie† kwestie estetyczne.
Hörmann wychodzi naprzeciw tym
potrzebom, oferujåc optymalne
rozwiåzania, gwarantujåce najwy†sze
bezpieczeµstwo w przypadku po†aru
i spe∆niajåce jednocze∂nie najbardziej
wyrafinowane wymagania estetyczne.
Bogactwo oferowanych przez
nas drzwi, przeszkleµ, okuç i
wyposa†enia dodatkowego umo†liwia
realizacj™ indywidualnych koncepcji
i kompleksowe wyposa†enie ca∆ego
obiektu.
Wraz z zamkni™ciami
przeciwpo†arowymi firmy Hörmann
otrzymujesz najwy†szå jako∂ç,
ochron™ i bezpieczeµstwo na
d∆ugie dziesi™ciolecia, a ogniowi nie
pozostawiasz †adnej szansy.

Bezpieczne drzwi przeciwpo†arowe –
niemiecka jako∂ç
Od 1965 firma Hörmann specjalizuje si™ w produkcji zamkni™ç
przeciwpo†arowych i przeciwdymnych. Do∂wiadczenia zebrane w ciågu
lat badaµ i doskonalenia naszych produktów doprowadzi∆y do powstania
zamkni™ç przeciwpo†arowych najwy†szej jako∂ci, zapewniajåcych
optymalnå ochron™ i bezpieczeµstwo.

Testowane pod kåtem
wymogów rynku danego kraju
Drzwi przeciwpo†arowe Hörmanna
poddawane så testom we
w∆a∂ciwym instytucie badawczym
danego kraju i dzi™ki temu spe∆niajå
w pe∆nym zakresie odpowiednie
przepisy przeciwpo†arowe.

Zamkni™cia przeciwpo†arowe Hörmanna, produkowane w
najnowocze∂niejszych fabrykach, charakteryzujå si™ sta∆å wysokå
jako∂ciå stosowanych materia∆ów i bezpieczeµstwem dzia∆ania.
Hörmann to w∆a∂ciwy partner zarówno w przypadku drobnych
indywidualnych rozwiåzaµ, jak równie† kompleksowego wyposa†enia
obiektów budowlanych.
Surowe testy
W kabinie ogniowej naszego laboratorium precyzyjne czujniki mierzå
wytrzyma∆o∂ç naszych wyrobów na wysokie temperatury. Wyniki testów
uwzgl™dniane så oczywi∂cie podczas konstruowania nowych produktów
i w ten sposób jeszcze bardziej zwi™kszajå ich niezawodno∂ç.

Oto nasze referencje
Drzwi przeciwpo†arowe
Hörmanna wykorzystywane
så na ca∆ym ∂wiecie w du†ych
obiektach budowlanych,
w których bezpieczeµstwo
gra pierwszoplanowå rol™:
w budynkach przemys∆owych
i obiektach u†yteczno∂ci
publicznej, w szpitalach,
portach lotniczych ...

 Uniwersytet Humboldta w Berlinie

 Biurowiec firmy Wago w Minden
 Biurowiec, Beijing, China

 Wn™trza w firmie Wago
w Minden



Centrum targowe
w Monachium
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Drzwi przeciwpo†arowe Hörmanna stosuje si™ wsz™dzie :
w budownictwie mieszkaniowym, zak∆adach us∆ugowych...
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Jako∂ç bez kompromisów:
drzwi przeciwpo†arowe Hörmanna
zosta∆y sprawdzone pod wzgl™dem
wymagaµ rynku polskiego
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Standardowe wyposa†enie u Hörmanna
Drzwi przeciwpo†arowe - gwarancja Twojego bezpieczeµstwa

Bisagra de muelle
con ella todas las puertas se
cierran por sí solas.

Zawiasy spr™†ynowe
wszystkie drzwi zamykajå
si™ samoczynnie

Pewne zamkni™cie
Zamek wpuszczany zgodny
z normå DIN 18 250 z wk∆adkå
patentowå.

Atrakcyjne klamki
Standardowo komplet klamek z
czarnego tworzywa sztucznego,
przystosowanych do wk∆adki
patentowej lub zamka zwyk∆ego.

Wyposa†enie dodatkowe drzwi przeciwpo†arowych estetyczne i praktyczne
Wybierz okucia z kolorowego tworzywa...
Wszystkie okucia z tworzywa oferujemy w
nast™pujåcych kolorach: czarnym, czerwonym,
bråzowym, bia∆ym lub †ó∆tym. We wszystkich mo†na
równie† zamontowaç wk∆adk™ patentowå lub zwyk∆y
zamek.

PZ = cilindro
BB = llave de borja

Standard
wk∆adka patentowa,
zwyk∆y zamek czarny

wk∆adka patentowa,
zwyk∆y zamek czerwony

klamka z ga∆kå
wk∆adka patentowa bråzowy

klamka z ga∆kå
wk∆adka patentowa †ó∆ty

rozeta, wk∆adka
patentowa,
bia∆y

rozeta, wk∆adka
patentowa,
czerwony

klamka z ga∆kå rozeta,
wk∆adka patentowa,
bråzowy

klamka z ga∆kå rozeta,
wk∆adka patentowa,
†ó∆ty

... lub uchwyty z funkcjå szybkiego otwierania

Uchwyt EPN600, aluminium eloksalowane,
kolo naturalny

Uchwyt ISEO

Przeszklenia
Szk∆o przeciwpo†arowe.
Profile przeszklenia ze stali ocynkowanej i pokrytej warstwå
gruntujåcå farby proszkowej w kolorze szarym
( na bazie RAL 9002).Ka†dy z czterech przedstawionych
na rysunkach rodzajów przeszkleµ mo†na zastosowaç w
drzwiach jedno- i dwuskrzyd∆owych.
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...lub atrakcyjne okucia z aluminium
Na zapytanie drzwi przeciwpo†arowe i
antyw∆amaniowe mogå zostaç wyposa†one
w okucia aluminiowe z szyldem lub rozetå,
przystosowanymi do monta†u wk∆adki
patentowej.

wk∆adka patentowa

klamka z ga∆kå
wk∆adka patentowa

rozeta, wk∆adka
patentowa

klamka z ga∆kå rozeta,
wk∆adka patentowa

...górny samozamykacz

Wszystkie drzwi mogå zostaç na †yczenie
wyposa†one w górny samozamykacz.

Tabla resumen del programa de
puertas cortafuego de acero Hörmann
Klasa odporno∂ci
ogniowej

T 30
(ognioodporne)
T 30-1 H8-5 (PL)

Typ

T 60
(ognioodporne)

T 30-1 H3D (PL)

T 30-2 H3D (PL)

T 30-1 H3 (PL)

T 30-2 H3 (PL)

T 60-1 H60 (PL)

Typ

Drzwi pe∆ne

Drzwi
z przeszkleniem

P∆yta drzwiowa

Zakres
wymiarów

Drzwi z przes∆onå
lub na∂wietlem

s

0557 - 932

0543 - 1043

1292 - 2167

0543 - 1168

1292 - 2417

054- 1043

w

1716 * - 2091*

1708 - 2208

1708 - 2208

1708 - 2458

1708 - 2458

170- 2208

45

45

45

55

55

55

0,88

1,0

1,0

1,0 / 1,5

1,0 / 1,5

1,0

dwustronny
prawy / lewy

trójstronny
cienki falc

trójstronny
cienki falc

trójstronny
gruby falc

trójstronny
gruby falc

trójstronny
gruby falc

O∂cie†nica kåtowa
bez uszczelki











O∂cie†nica kåtowa
z uszczelkå











O∂cie†nica
obejmujåca











Wymiary
przej∂cia
w ∂wietle
Grubo∂ç p∆yty
Grubo∂ç blachy
Falc

¤ciany

O∂cie†nice

Specjalna
o∂cie†nica kåtowa



Murowana

> 115

> 115

> 115

> 115

> 115

> 110

Beton

> 100

> 100

> 100

> 100

> 100

> 110

> 150

> 150

> 175

> 175

> 150











Szyna progowa
z uszczelkå











Profil progowy z
uszczelkå, o∂cie†nica
z progiem
nabiegowym











Opadajåca uszczelka
progowa











AT- 15- 3494/99

AT- 15- 3494/99

AT- 15- 3604/99

AT- 15- 3604/99

AT- 15-3603/99

Beton komórkowy

Nr
dop.

Dolne zakoµczenie drzwi

Z progiem/
bez progu

Numer dopuszczenia



AT- 15- 3493/99

* bez dolnego kåtownika progowego
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