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Garasjeporter
Komfort som begeistrer, sikkerhet som overbeviser

Inntil 50 % hurtigere portåpning
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En port du har glede av i mange år
 Hörmann-kvalitet lønner seg

Når du satser på en garasjeport fra Hörmann, nyter du godt 

av denne store internasjonale produsentens årelange knowhow. 

Hörmann leddporter er fremstilt i materialer av beste kvalitet og med 

en teknikk av ypperste klasse. De gir deg topp betjenings-komfort og 

funksjonssikkerhet. Vårt merkenavn er din garanti.
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Portene som er avbildet, er til dels utstyrt med 
spesialutstyr og svarer ikke alltid til standardutgaven.

De avbildede farger og overflater kan av trykktekniske grunner 
avvike noe fra virkeligheten.

Opphavsrettslig beskyttet. Ettertrykk, også
i utdrag, bare med vår tillatelse. Med forbehold om endringer.

Innhold

 Sertifisert merkekvalitet med langtidsgaranti
 Hos Hörmann er portene og portåpnerne selvsagt 
 100 % tilpasset til hverandre og TÜV-testet iht. standard 
 for økt sikkerhet.

 Portene blir produsert iht. kvalitetsstyringssystemet 
 NS ISO 9001 og oppfyller alle kravene i europeisk 
 standard 13241-1 (detaljer på side 46-49).

*  Garantivilkår, beskrivelser og mer informasjon om Hörmann   
 leddporter finner du på våre internettsider: www.hoermann.no.

10 års
garanti*
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Leddporter har bare fordeler
Med en leddport fra Hörmann gjør du et riktig valg

Disse førsteklasses leddportene åpnes loddrett og du får dermed god 

plass både i og foran garasjen. Den fordelaktige konstruksjonen gjør 

at du kan kjøre rett fra gaten og inn i garasjen uten å hindre andre 

trafikanter.
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Hvorfor nøye seg med det nest beste?
Benytt deg av fordelene

To fjærsystem – en og samme kvalitet.
Hörmann garasje-leddporter kjører lett, stille og sikkert. 
Takket være de nyskapende, tekniske løsningene og 
mange patenter tilbyr Hörmann alltid optimalt utstyr til alle 
porter. 

Leddporter inntil 3000 mm bredde og 2625 mm høyde 
leveres som standard med trekkfjærteknikk (Z-beslag).
 
Større leddporter og porter med integrert gangdør, eller 
porter med trefylling blir levert med torsjonsfjærteknikk 
(N- eller L-beslag).

Mer om det patenterte fjærsystemet og 
sikkerhetsegenskaper til Hörmann leddporter finner 
du på sidene 46-47.

LTE 40
uisolert

De uisolerte LTE-portene er ideelle for 
frittstående garasjer som ikke behøver varmeisolering. 

Den isolerte EPU-porten anbefales hvis garasjen ligger 
i direkte forbindelse med huset eller du har inngang 
til huset via garasjen.

Den varmeisolerte LPU-porten har en ypperlig isolasjonsevne 
og anbefales dersom du benytter garasjen som arbeidsrom, 
eller ønsker å redusere strømutgiftene. I tillegg sørger de 
42 mm tykke portseksjonene for ytterligere stabilitet og stille 
portløp.

Du får bedre plass
Leddportene åpnes loddrett og føres langs taket. 
Dette konstruksjonsprinsippet gir deg maksimal plass 
både i og utenfor garasjen. 

Du får større innkjørsel
Hörmann leddporter monteres bak åpningen, og dette gjør at du 
får en gjennomkjørsel som er nesten lik lysåpningsmålet. Dette 
er viktig når du har en stor van, varebil eller terrengbil. 

Portene passer til alle garasjer
Formen på åpningen spiller ingen rolle. Enten den er firkantet, 
skrånet eller rundbuet - en Hörmann leddport passer alltid inn. 

Trekkfjærteknikk
for leddporter inntil 3000 mm 
bredde og 2625 mm høyde.

Torsjonsfjærteknikk
for større leddporter og 
tyngre porter, f.eks. porter 
med trefylling eller med 
gangdør.

EPU 40
isolert
42/20 mm tykkelse

LPU 40
isolert
42 mm tykkelse

Z-beslag

N-beslag

L-beslag
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garasjeportåpnere

garasjeleddporter

garasjeportåpnere

garasjeleddporter

Hörmann automatic-leddporter
Komfortabelt og sikkert

En Hörmann automatic-port er like lett å betjene som et TV-apparat.

Med et tastetrykk kjører du direkte inn i garasjen, beskyttet mot vær 

og vind, og du slipper å gå ut av bilen i kveldsmørket.

Hörmann porter og portåpnere inngår i en sikkerhetsenhet og er testet og 

sertifisert i henhold til standard NS-EN 13241-1.

Når porten åpnes automatisk,
trenger du heller ikke noe håndtak!

10 års
garanti*

5 års
garanti*
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Inntil 50 % høyere åpningshastighet 
med SupraMatic

... med automatisk låsing av porten
Portåpner og håndsender erstatter lås og håndtak

Når porten er lukket, er den samtidig automatisk låst og dermed 

effektivt beskyttet mot innbrudd. Denne unike portlås-automatikken 

virker mekanisk og fungerer derfor også ved strømbrudd.

Mer info om Hörmann portåpnere for garasjeporter og grinder i spesialbrosjyrer eller på internett: www.hoermann.no.

Super-rask portå
pnin

g

ProMatic          // NYHET SupraMatic      // NYHET Tekniske data

Den prisgunstige portåpneren i kjent 
Hörmann-kvalitet 
Åpningshastighet maks. 14 cm/s.

ProMatic 
For porter inntil 5000 mm bredde. 
(maks. 10 m² portbladflate)
Trekk- og skyvkraft: 650 N

ProMatic Akku
For garasjer uten strøm, og porter 
inntil 3000 mm bredde. 
Trekk- og skyvkraft: 400 N

Den super-raske portåpneren med en 
rekke tilleggsfunksjoner
Åpningshastighet maks. 22 cm/s.

• separat innstillbar halogenbelysning
• kan programmeres til luftestilling

SupraMatic E
For porter inntil 5500 mm bredde. 
Trekk- og skyvkraft: 800 N

SupraMatic P
For porter inntil 5500 mm bredde, tunge 
treporter og porter med gangdør. 
Trekk- og skyvkraft: 1000 N

•  Radiofrekvens 868,3 MHz 
med stabil rekkevidde

•  4-taster håndsender med     
sikker kode med over     
1 billion muligheter

•  Integrert mottaker  // NYHET

•  Automatisk portlåsing 
beskytter effektivt mot innbrudd

•  Pålitelig utkoblingsautomatikk stopper  
porten umiddelbart ved hindringer

•  Mykstart og mykstopp 
skåner porten og portåpneren

•  Patentert, vedlike-  
holdsfri tannrem

•  Frikopling innenfra

• Enkel montering - alt klargjort på forhånd  

Låsing i portåpnerskinnen - Hörmann-patent

 Komfort-tilb
ehør til p

ortåpnerne 

 er vist med eksempler på 

 side 44-45.
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Manuelle leddporter
 Et vakkert håndtak gir porten særpreg

Velg et håndtak som er tilpasset både porten og husets inngangsparti.

Hörmann-forhandleren monterer det gjerne.

10 års
garanti*
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Innbruddshemmende lås
En stabil fjærbelastet sneppertskive 
griper om en massiv bolt og låser 
porten sikkert. Dette gir et effektivt 
vern mot innbrudd.

Sort kunststoff Støpt aluminium off-white (RAL 9016)

Støpt aluminium nysølv Støpt aluminium messing

Børstet stål Rustfritt stål

Støpt aluminium rustikk utførelse

Støpt aluminium bronse

Ergonomisk, sikkert, toppdesign
Dette porthåndtaket er utviklet av 
designere og sikkerhetseksperter. 
Det har en kvalitet som du føler i 
hånden, og en design som er en glede 
for øyet. Den innfelte sylinderen kan 
integreres i husets låseanlegg.

Porthåndtaket skal ikke bare være dekorativt, 
det skal også ligge godt i hånden.
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Modernisering med 
standardstørrelser
Du slipper dyr spesialproduksjon og sparer penger

De fleste som bytter ut garasjeporten i dag, velger en moderne leddport - fordi 

den er lettere og mer stillegående, gir større innkjøring, og ikke minst gir bedre 

plass både utenfor og inne i garasjen. Da er en Hörmann automatic-leddport det 

riktige valg.

Ut med den gamle porten, inn med en ny -
raskt og enkelt på én dag.
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"Alt klaffet fint, og den nye 
porten tar seg også
mye bedre ut."

Moderniser med Hörmann, 
og nyt godt av alle fordelene.

Hörmann har standardstørrelser som 
er nøyaktig tilpasset de
gamle vippeportene (side 50).

Disse standardstørrelsene
betyr en reell innsparing.
Dyr spesialproduksjon er 
i 90 % av tilfellene ikke nødvendig.
Hvis vi ikke har en standardstørrelse som 
passer, lager vi selvfølgelig porten din 
også etter mål.

Din Hörmann-forhandler
gir deg gjerne råd!

Utskifting av port
Demontering og fjerning av 
den gamle garasjeporten og 
montering av den nye skjer 
hurtig og ryddig på én og 
samme dag.

 Merk deg alle fordelene

• Gunstige rehabiliteringsstørrelser 
 i stedet for dyr spesialproduksjon.

• Nøyaktig tilpasset din garasje.    
 Montering bak eller i åpningen eller   
 montering i mur.

• Hurtig levering fordi vi har de fleste   
 standardstørrelsene på lager og    
 ikke behøver å spesialbestille.

• Mer plass til parkering både i og foran  
 garasjen, en fordel for store biler. Større   
 gjennomkjøringsbredde og -høyde.

• Lettvint demontering og montering   
 uten ombygging av åpningen.

• Hörmann garasjeportåpnere passer   
 i de fleste tilfeller, selv om plassen er liten.

Hurtig og prisgunstig 

Modernisering av porten 

med tilpassede standardstørrelser

Garasjeport-rehabilitering

Rask
t o

g e
nke

lt p
å é

n d
ag
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Smale horisontale profiler
i tidløs, klassisk utforming

Den horisontale profilen på Hörmann-portene har en helt jevn inndeling.*

Avstanden mellom profilene tilpasses nøyaktig til den enkelte porthøyde.

Vi leverer porter med horisontal profil både i uisolert og i isolert utførelse for 

høy stabilitet og varmeisolering.
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Uisolerte og isolerte stålporter

Nøyaktig lik inndeling av profilene på port og dør.*
Profilavstand 117 til 141 mm avhengig av porthøyde.

Disse portene leverer vi også med 
samme utseende som store hall-porter 
inntil 7 m bredde og 5 m høyde.

Et eksempel på
vellykket fargeharmoni.

LPU 40 
horisontal profil S
isolert 
portblad 42 mm

LTE 40 
horisontal profil S
uisolert 

Mer informasjon om overflater og farger
finner du på side 34.

Overflater og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

Woodgrain
bredde 5000
høyde  3000

Woodgrain
bredde 5500
høyde  3000

horisontal 
profil S

LTE 40

LPU 40

42 mm

* For porthøyder på rastermål
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Klare linjer med garasjeport og ytterdør tilpasset husets design

Den aktuelle horisontale profilen
Meget elegant og moderne

Port med horisontal profil - et utmerket alternativ.* Et ekte blikkfang 

sammen med Hörmann ytterdør TopPrestige, motiv 689 AF.
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Nøyaktig lik inndeling av profilene på port og dør.*
Profilavstand 234 til 281 mm avhengig av porthøyde.

Mer informasjon om overflater og farger
finner du på side 34.

Uisolerte og isolerte stålporter

Den førsteklasses overflaten er meget lett 
å holde ren. Spyl med vann, og alt blir 
rent igjen.

Nå kan du også få Decograin® 

-overflaten i elegant mahogni. 
// NYHET

EPU 40 
horisontal profil M
isolert 
portblad 42/20 mm

LPU 40 
horisontal profil M
isolert 
portblad 42 mm 

LTE 40 
horisontal profil M
uisolert 

Overflater og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

Decograin®

bredde 5000
høyde  3000

Decograin®

bredde 5500
høyde  3000

Silkgrain®

bredde 5000
høyde  3000

Silkgrain®

bredde 5000
høyde  3000

Woodgrain
bredde 3000
høyde  3000

Woodgrain
bredde 5000
høyde  3000

Woodgrain
bredde 5500
høyde  3000

Horisontal profil M
LTE 40

EPU 40/ LPU 40

42 mm

42 mm

42 mm

* For porthøyder på rastermål
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Elegant med plan profil
Eleganse, klare linjer, moderne trend

Denne garasjeporten med de store, jevnt seksjonerte flatene* er et 

uttrykk for moderne husarkitektur og er meget trendy. Den tar seg 

spesielt godt ut i lyse, vennlige farger og er særlig godt egnet som 

motordrevet automatic-port.

Kjør direkte inn i garasjen
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Isolerte stålporter

Nøyaktig lik inndeling av profilene på port og dør.*

Klare linjer og farger for bedre visuelt 
inntrykk, Hörmann motordrevet 
automatic-port for større komfort.

Den glatte Silkgrain®-overflaten
gjør porten enda mer attraktiv.

EPU 40 
plan profil L
isolert 
portblad 42/20 mm

Mer informasjon om overflater og farger
finner du på side 34.

Overflater og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

Silkgrain®

bredde 5000
høyde  3000

LPU 40 
plan profil L
isolert 
portblad 42 mm

Silkgrain®

bredde 5000
høyde  3000

Woodgrain
bredde 5500
høyde  3000

plan profil L
EPU 40

LPU 40

42 mm

42 mm

42 mm

* For porthøyder på rastermål
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Den populære profilen med 
små speil
Passer like godt overalt

Hörmann-porter med speil profil virker meget tiltalende.

Speilene har nøyaktig lik avstand i bredde, høyde og ved kantene. 

Ved spesialbredder på isolerte porter kan avstanden variere noe ved 

kantene, noe som knapt kan merkes.
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Uisolerte og isolerte stålporter

Speilmål: 425 x 300 mm

Sunrise-vinduer setter et personlig preg 
på garasjeporten. Mer om den nye 
vindustypen på side 39.

Decograin® Golden Oak
med detaljtro trekarakter.

EPU 40 
speil S
isolert 
portblad 42/20 mm

LTE 40 
speil S
uisolert 

Mer informasjon om overflater og farger
finner du på side 34.

Overflater og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

Decograin®

bredde 5000
høyde  3000

Woodgrain
bredde 3000
høyde  3000

Woodgrain
bredde 5000
høyde  3000

speil S
LTE 40

EPU 40

42 mm

42 mm
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Den klassiske porten med speil M
En representativ port med flere tiårs tradisjoner bak seg

Plasseringen av speilprofilene beregnes individuelt for hver portstørrelse slik 

at avstanden mellom speilene og til kantene blir nøyaktig lik. Det er bare å 

sammenligne. Dette gir en harmoni som er et visuelt kvalitetskjennetegn og 

et typisk trekk for en speilport fra Hörmann.
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speil M
LTE 40

LPU 40

Uisolerte og isolerte stålporter

Speilmål: 650 x 300 mm

Vinduer som dekorative elementer og 
farger og mur tilpasset byggestilen, 
gjør disse portene til et attraktivt 
blikkfang.

LPU 40 
speil M
isolert 
portblad 42 mm

LTE 40 
speil M
uisolert 

Mer informasjon om overflater og farger
finner du på side 34.

42 mm

Overflater og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

Woodgrain
bredde 5000
høyde  3000

Woodgrain
bredde 5500
høyde  3000
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De eksklusive portene 
med brede speil
Spesielt virkningsfulle på dobbeltgarasjer

Den nye porten med ekstra brede speil, perfekt inndelt med lik 

avstand fra speil til speil og til kantene. Et eksklusivt tilbud du bare 

får fra Hörmann.
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Speilmål: 1034 x 300 mm

Med Sunrise-vinduer virker det 
brede speilet ekstra tiltalende. 
Mer om denne vindustypen 
på side 39.

LPU 40 
speil S
isolert 
portblad 42 mm

Mer informasjon om overflater og farger
finner du på side 34.

Komfortabelt som automatic-port
med Hörmann garasjeportåpner.

Overflater og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

Woodgrain
bredde 5500
høyde  2250

Isolerte stålporter

speil LLPU 40

42 mm
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Attraktive design-porter i stål
Også med ytterdører i samme stil

Med Hörmann design-serie kan du sette ditt helt personlige preg på 

huset og garasjen og skape din egen eksklusive stil. Ved hjelp av de 

mange designvariantene med stilfullt arrangerte elementer og særlig 

i kombinasjon med design-dører, kan du gjøre eiendommen din til et 

blikkfang.

Design-porter – selvsagt med portåpner
Disse portene representerer design og komfort.
Derfor leveres de alltid med portåpner



25

Flere design-motiv finner du på 
sidene 32-33. Ytterdører med 
tilsvarende motiv kan du finne 
på våre nettsider: 
www.hoermann.com.

Mer informasjon om overflater 
og farger finner du på side 34.

De varmeisolerte design-portene 
leveres med torsjonsfjærteknikk.

Garasjeport, sidedør og ytterdør med 
stilfulle design-elementer i rustfritt stål.

Tilpasset til husets arkitektur: design-port og 
ytterdør i den nye fargen CH 703 antrasitt.

Design-porter med vinduer
Med motivene 461, 462, 463 og 469 utvider 
Hörmann spekteret for design-porter i stål.

Overflater og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

Silkgrain®

bredde 5000
høyde  3000

Tidligere var husets inngang det eneste "visittkortet". Nå kan du 
også trekke inn garasjen som et effektivt visuelt virkemiddel. 
La deg rive med av de vakre motivene og varierte mulighetene.

Port

Motiv 469 // NYHET
Sidedør

Motiv 469 // NYHET

Port
Motiv 463

Sidedør
Motiv 463

Ytterdør
Motiv 170 AF

Port
Motiv 457

Sidedør
Motiv 457

Ytterdør
Motiv 188 AF

Sidedører 
med design-
element 
leveres alltid 
innadslående, 
utførelse med 
blokkarm eller 
hjørnekarm

Ytterdørene 
har samme 
farge som 
garasjeportene, 
men glansgraden 
kan variere 
avhengig av 
materialet
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Den tradisjonelle treporten 
med horisontal profil
I landlig stil

Hörmann-porter i massivt tre framstilles av omhyggelig sortert trevirke. 

Den håndverksmessige bearbeidingen gjenspeiles ikke bare i detaljene, 

men også i den helt jevne inndelingen.* Det massive trevirket er 

dobbeltimpregnert og dermed beskyttet mot skadedyr og blåved.
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Porter med fylling i massivt tre

Nøyaktig lik inndeling av profilene på port og dør.*
Profilavstand 117 til 141 mm avhengig av porthøyde.

LTH 40 
horisontal profil S

I hemlock
Hemlock er et lysegrått til 
lysebrunt nåletrevirke med 
stort sett rettlinjet fibermønster 
med brune fiberstriper og 
barklommer som forløper i 
fiberretningen.

LTH 40
horisontal profil S

I nordisk gran
Nordisk gran er et lyst 
nåletrevirke med stort 
sett rettlinjet fibermønster. 
Margringer, enkelte 
harpikslommer, spiralvekst 
og gulbrune kvistmerker 
forekommer helt naturlig.

Tre trenger beskyttelse
Vi har forbehandlet trevirket til beskyttelse mot 
treskadedyr og blåved.
Til beskyttelse mot UV-stråler må du viderebehandle 
overflaten med trelasur for å beholde det vakre utseendet.  
Mer informasjon får du på www.hoermann.com.

bredde 5000
høyde  3000

Tresorter og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

bredde 5000
høyde  3000

Portene med trefylling har en høyere egenvekt og 
leveres derfor alltid med torsjonsfjærteknikk.

Garasjeporten i tre betjenes komfortabelt 
med portåpner. Vi anbefaler den kraftige 
garasjeportåpneren SupraMatic.

med horisontal 
profil SLTH 40

* For porthøyder på rastermål
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Den representative porten 
i tre med speil profil
I suveren kvalitet

Når det visuelle inntrykket av huset ditt er dominert 

av tre, passer denne Hörmann-porten med speil profil spesielt godt inn. 

Den er håndverksmessig framstilt i førsteklasses sortert trevirke.
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Port med fylling i massivt tre

Nøyaktig lik inndeling av speilene på port og dør.
Målene på speilene kan varieres.

LTH 40 
speil V

I hemlock
Hemlock er et lysegrått til 
lysebrunt nåletrevirke med 
stort sett rettlinjet fibermønster 
med brune fiberstriper og 
barklommer som forløper 
i fiberretningen.

LTH 40 
speil V

I nordisk gran
Nordisk gran er et lyst 
nåletrevirke med stort 
sett rettlinjet fibermønster. 
Margringer, enkelte 
harpikslommer, spiralvekst 
og gulbrune kvistmerker 
forekommer helt naturlig.

Tre trenger beskyttelse
Vi har forbehandlet trevirket til beskyttelse mot 
treskadedyr og blåved.
Til beskyttelse mot UV-stråler må du viderebehandle 
overflaten med trelasur for å beholde det vakre utseendet.  
Mer informasjon får du på www.hoermann.com.

Vil du male en hemlock-port med speil profil 
i lyse farger, leverer vi den med hvit grunning.

For viderebehandling til beskyttelse mot UV-stråling kan du 
også bruke en annen trelasur, f.eks. teak.

bredde 5000
høyde  3000

Tresorter og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

bredde 5000
høyde  3000

speil VLTH 40
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Eksklusive design-porter i tre
Naturen i sin vakreste form

Eksklusive porter i nordisk gran eller hemlock som kombinerer 

håndverksmessig utførelse og kunstferdig fresing av motivene. 

Disse portene av massivt tre er virkelige blikkfang. 

Portene leveres med portåpner

Motiv 405 med utførelse og design som en to-fløyet port, optimalt tilpasset til 
omgivelsene med detaljer og håndtak, men samtidig med alle fordelene som en 
Hörmann leddport tilbyr. Fargevalg og utførelse etter kundens ønske.
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Porter med fylling i massivt tre
i 5 attraktive motiver
og individuell utforming

Du finner en oversikt over alle 
design-motiver i tre på side 32.

LTH 40 
Motiv/design etter ønske
i hemlock

LTH 40
Motiv/design etter ønske
i nordisk gran

Kreativ tredesign. Hver port er unik.
Utform din egen port. F.eks. med initialene dine, 
gatenummeret eller et yndlingsmotiv. Det er nok å levere 
en tegning.

Et eksempel på et individuelt motiv:
Like moderne og nøktern som arkitekturen.

Til alle portene har du mulighet for 
å velge sidedør i samme stil.
For garasjer uten ekstra inngang anbefaler 
vi at det monteres en frikoplingslås.

En naturstein 
setter et 
spesielt preg 
på portene 
Motiv 403 
og Motiv 404. 
Små avvik 
i farge og 
struktur kan 
forekomme.

Motiv 403

Motiv 404

Motiv 405
optimalt med portfløybeslag for 
montering på byggeplass

Tropical-grønn

Multicolor-rød

Balmoral-rosso

Detalj beslag

bredde 5000
høyde  3000

Tresorter og portstørrelser
(maks. bredder og høyder i mm)

bredde 5000
høyde  3000
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Oversikt over alle leddportmotiver

Overflaten på bildene kan av trykktekniske grunner avvike 

fra virkeligheten. Vennligst kontakt din Hörmann-forhandler 

for nærmere informasjon.

Plan profil LHorisontal profil MHorisontal profil S

Speil profil LSpeil profil MSpeil profil S

Motiv 401Speil profil VHorisontal profil S

Motiv 404Motiv 403Motiv 402

Design-port motiv 405,
optimal med portfløybeslag for 
montering på byggeplass

Motiv 405

Portene i tre leveres i følgende 
tresorter: Nordisk gran (avbildet) 
og hemlock.

Motiver i stål og tre
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Motiv 450

Motiv 454  Motiv 451  Motiv 461  

Motiv 458  Motiv 457

Motiv 456 

Motiv 455 

Motiv 452 

Motiv 453  

Motiv 462  

Motiv 463  

Motiv 469  // NYHETMotiv 459  // NYHET
Mer informasjon om de mange 
fargemulighetene for isolerte porter finner 
du på sidene 36-37.

Portblad-tykkelse

 LTE, uisolert 

 EPU, isolert 42/20 mm

 LPU, isolert 42 mm

Overflatebehandling

 Woodgrain

 Silkgrain®

 Decograin® Golden Oak

 Decograin® Mahogni

Velg din port blant flere 
motiver i stål og tre

Design-porter i stål
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Vakre overflater
Elegant, praktisk og moderne

Velg mellom tre attraktive og værbestandige overflater 

for stålporter: Woodgrain, Silkgrain® eller Decograin®.

Overflaten er optimalt beskyttet mot rust, regnet perler av den glatte 
overflaten og forhindrer belegg av forurensing.
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Værbestandig langtidsbeskyttelse med
• varmgalvanisert materiale
• førsteklasses, polyester-grunningsbelegg både innvendig og utvendig

Woodgrain-overflaten
En robust overflate i trestruktur med 
naturtro mønster som det er lett å 
utbedre ved småskader.

Silkgrain®-overflaten
En silkeglatt, elegant overflate som 
er spesielt lett å holde ren.
Det utvendige materialet er 
ca. 25 % forsterket, noe som 
gjør selv brede porter stabile.
Silkgrain-portene leveres inntil 
5000 mm bredde og 3000 mm 
høyde.

Decograin®-overflaten
Det UV-bestandige kunststoff-
foliebelegget utvendig på stålseksjonene, 
har en meget naturtro preging. 
Overflatebehandlingen sikrer en vakker 
overflate i lang tid.

Decograin®-overflaten leveres i to 
utførelser, Golden Oak (øverste bilde) 
og Mahogni (nederste bilde). Innsiden 
av porten leveres som standard i gråhvit 
(RAL 9002).
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Stort fargeutvalg
Gjør mer ut av porten din

Skap harmoni mellom garasjeporten og huset ditt. 

Slik at fasaden, taket, ytterdøren, vinduene og porten 

passer perfekt sammen.

Porter med farge er et blikkfang
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(2)

(1)

Illustrasjonene av fargene er av trykktekniske grunner ikke 

bindende for faktisk farge. Rådfør deg med Hörmann-

forhandleren når det gjelder farge på porten. Alle farger 

med henvisning til RAL-skalaen. 

Standard i off-white
Alle portene leveres som standard i off-white.

Isolerte stålporter
De isolerte portene og sidedørene kan etter ønske leveres 
i 15 farger til fordelaktig pris, eller i den nye fargen 
antrasitt CH 703 og ca. andre 200 RAL-farger 
etter valg. 
Portene leveres ikke i farger med perleeffekt, 
selvlysende farger, metallic-farger eller svært 
mørke farger, fordi solinnvirkning kan føre til sprekker 
og nedbøyninger i isolasjonen.

Alle portene leveres i fargen gråhvit (RAL 9002) 
på innsiden.

15 standardfarger til fordelaktig pris, 
off-white til spesielt gunstig pris.

off-white  RAL 9016 antrasittgrå  RAL 7016

aluminiumshvit              RAL 9006 barnålgrønn  RAL 6009

jordbrun  RAL 8028 mosegrønn  RAL 6005

leirbrun RAL 8003 dueblå  RAL 5014

okerbrun  RAL 8001 stålblå  RAL 5011

vindusgrå  RAL 7040 safirblå  RAL 5003

lysegrå RAL 7035 rubinrød  RAL 3003

steingrå  RAL 7030 elfenbenshvit RAL 1015

Karmer
Overfeltet leveres alltid i samme utførelse som 
portbladet.

Sidekarmen leveres som standard i off-white, 
Woodgrain-preget, fargevalg etter ønske (1).

Hvis sidebeslaget ikke passer nøyaktig 
til åpningen i garasjen anbefaler vi en 
karmkledning som er tilpasset den enkelte port 
og garasje. Du kan også ferdigbehandle karmen 
etter eget fargeønske (2).

Kun fra Hörmann  // NYHET
Hörmann isolerte garasjeporter fås 
nå også i den nye spesialfargen 
CH 703 tilpasset ytterdør-motiver 
i antrasitt.
Spør din forhandler om mer 
informasjon om porter og dører 
i samme utførelse.

Antrasitt CH 703
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Sett ditt eget preg
Integrert lys med stil

Med vinduer kan du sette ditt individuelle preg  på 

garasjeporten og utforme den i stil med husets vinduer, 

inngangsdør og arkitektur. F.eks. med store vindusrek-

ker som gir godt lys til arbeid i garasjen. Du kan velge 

den klassiske stilen med sprosser, eller de virkningsfulle 

Sunrise-vinduene med soloppgang-motiv.

Speil profil med vinduer 
Classic-motiver

For LTE/LPU 40
og sidedører, med horisontal eller 
plan profil, Woodgrain og 
Silkgrain®-utførelse.
Aluminiumsrammer eloksert i E6/EV1, 
etter ønske i samme fargetone som 
porten. Vindu: Alt etter porttype enkle 
eller doble vindusruter i akryl,
klar eller krystallstruktur.
Spesialvindusruter og strekk-
gitter etter ønske.

For alle porttyper og sidedører 
med horisontal eller plan profil, 
overflate Woodgrain og Decograin®. 
Vindusrammer i kunststoff, sorte eller 
hvite etter ønske. Vindu:
Alt etter porttype enkle eller
doble vindusruter i akryl,
klar eller krystallstruktur. Innvendige 
vindusmål: 602 x 132 mm.

Eksempel på vindusrekke
i port med 2500 mm bredde.

Speil S Classic  (425 x 300 mm)

Speil M Classic    (650 x 300 mm)

Speil L Classic  (1034 x 300 mm)Vindusrekke med aluminiumsrammer

Vinduer type D

Speil V Classic i tre  (speilmål avhengig av portstørrelse)
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Speil profil med vinduer
De attraktive Sunrise-motivene

Speil profil med vinduer
Motiv Classic og Sunrise
Rammer og sprosser:
Kunststoff, standard hvit, etter ønske 
i samme farge som porten.
For Decograin®-portene kan 
vindusrammene leveres i en fargetilpasset 
overflatelakk.

Vindu: Alt etter porttype enkle eller
doble vindusruter i akryl, klar eller 
krystallstruktur.

Merk:
Vinduer ikke mulig i de to
nederste portseksjonene.

bredde 2130 til 2500 mm

bredde 2510 til 3500 mm

bredde 3510 til 4000 mm

bredde 4010 til 4750 mm

bredde 4760 til 5000 mm

bredde 2250 til 2970 mm

bredde 2980 til 3690 mm

bredde 3700 til 4420 mm

bredde 4430 til 5140 mm

bredde 2250 til 3400 mm

bredde 3410 til 4490 mm

bredde 4500 til 5500 mm

Design-porter med vinduer 
se side 25.

 Følgende Sunrise-Motiv kan fås som Double:
 S 50 (2 x S 10) bredde 4760 til 5000 mm
 M 40 (2 x M 10) bredde 4430 til 5140 mm
 L 50 (2 x L 10) bredde 4500 til 5500 mm

Speil L Sunrise Speilmål 1034 x 300 mm

Speil M Sunrise Speilmål 650 x 300 mm

Speil S Sunrise Speilmål 425 x 300 mm 
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Hörmann sidedører
Alltid med likt utseende som porten

Har du planer om sidedør i garasjen, bør du tenke på det 

visuelle inntrykket. Det ser bedre ut med en sidedør med samme 

utseende som porten. En sidedør er også meget praktisk, f.eks. 

når du skal hente ut sykler eller hageredskap fra garasjen.

Sidedørene leveres etter ønske med vindu og i en rekke RAL-farger, 
tilpasset portens overflate og design.
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Profiltype 1
med blokkarm i 
aluminium og smal 
dørbladramme.
Alt etter dørhøyden varierer 
plasseringen av håndtaket 
mellom 950 og 1150 mm 
over ferdig gulv.
Vi anbefaler denne 
typen for montering bak 
åpningen, innadslående.

Profiltype 2
med blokkarm i 
aluminium og bred 
dørbladramme.
Fast håndtakshøyde 
1050 mm over ferdig gulv. 
For montering bak eller 
i åpningen, innad- eller 
utadslående.

Sidedørene i stål leveres i tre varianter.

Blokkarm Hjørnekarm

Vi leverer sidedører i stål i 2 varianter

Plan profil L

Horisontal profil M

Speil profil V

Horisontal profil S

Horisontal profil M, 
Decograin®  Golden Oak

Speil profil M

Speil profil S

Dørbladramme og karm for sidedører med blokkarm består av værbestandige 
aluminiumsprofiler (tykkelse 60 mm) og har pakning hele veien rundt. 
Den isolerte fyllingen er PU-skummet og overflaten er i samme utførelse som 
portene i Woodgrain, Silkgrain® eller Decograin®.

Hörmann sidedører leveres monteringsklare med sylinderlås, trykkhåndtak 
med ovalrosetter og innstillbare hengsler.

Dørhåndtak med krummet grep. 
Leveres som standard med trykkhåndtak i 
kunststoff eller etter ønske med trykk/fast-
håndtak. Kan leveres i alle materialvarianter 
tilpasset porten. Se side 9.

Innbruddshemmende 3-punkts låsing
Spesialutførelse for profiltype 2 med tilleggslås, 
2 lukkehaker og sikkerhetsrosett klasse 2 i 
henhold til DIN V EN 1637-1630.

Fordelaktig pris med 
hjørnekarm i stål, 
håndtakshøyde i henhold 
til dørhøyde mellom 
1005 og 1068 mm fra 
OFF. Dørbladramme 
i stangpressede 
aluminiumsprofiler 
(tykkelse 50 mm)

For sidedører 
i Decograin®-
utførelse leveres 
karmen i en 
fargetilpasset 
overflatelakk.

Overflater for ståldører 
Woodgrain, Silkgrain®, Decograin®

Tresorter 
Nordisk gran, Hemlock
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Gangdør med lav terskel
Du slipper å åpne porten

Denne port/dør-kombinasjonen anbefales når det ikke er plass til en 

sidedør. Vi leverer den til isolerte leddporter av stål type LPU 40 med 

Woodgrain-overflate.

Med en gangdør kommer du raskt ut og inn: hageredskaper, 
sykler, trillebår ...
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Dørkarmen av aluminium leveres som standard natureloksert, 
etter ønske også i samme farge som portbladet. For porter med 
Decograin®-overflate kan dørkarmen også leveres i en fargetilpasset 
overflatelakk. 

Gangdørkarmen og hele dørbladet er sikkert beskyttet av den 
patenterte fingerklemsikringen. Det øverste portleddet inkl. 
dørområdet er hele veien utstyrt med en karmtetning. 

Nøyaktig oppmåling og fagmessig montering av din 
Hörmann-forhandler er spesielt viktig for porter med 
gangdør!

Gangdør med kun 10 mm terskel 
for enkel tilgang til garasjen.
Leveres for porter inntil 4000 mm bredde.

Beslag: dørlukker øverst, innstikklås 
med profilsylinder, håndtak (flatt 
grep med krumming) med oval-
rosetter.

Manuelle porter med gangdør 
har innvendig låsing og leveres 
alltid uten utvendig håndtak.

Porter med gangdør låses innenfra.
Etter ønske fås også gangdør-
karmen i portens farge.

Terskelen i rustfritt stål er kun 10 mm på midten og 5 mm på kantene.
Du unngår å snuble over terskelen og gjennomgangen med sykkel 
er enkel.

Porter med gangdør kan nå også leveres med Decograin®-
overflate: Golden Oak og Mahogni  // NYHET

Gangdører åpnes alltid utover.
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En 4-taster håndsender er standard tilbehør til automatic-porten. For å imøtekomme 

dine personlige ønsker tilbyr Hörmann dessuten et bredt utvalg tilbehør av meget 

høy kvalitet og i tiltalende design - for bedre komfort og større sikkerhet. Hörmann-

forhandleren gir deg gjerne råd.

Tilbehør til automatic-porter
Tilpasset dine ønsker

Med en kodetaster behøver du verken nøkkel eller fjernkontroll. Den 
trådløse kodetasteren har tastaturbelysning som er ideell i mørket.
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Håndsender
med sikker kode basert på over 1 billion 
muligheter. Håndsenderen leveres som 
standard som 4-taster med holder. Etter 
ønske også som 4-taster minihåndsender 
eller 2-taster mikro-håndsender.

Hörmann håndsendere er støtsikre. 
Antennen er innebygd og batterikontaktene 
fjæropplagret. En håndsender må kunne 
tåle et fall.

Fingerscan 
Med et lett trykk med fingeren 
scannes ditt fingeravtrykk og 
porten åpnes elegant (kan 
identifisere inntil 99 fingeravtrykk)

Kjøretøyer og personer oppdages 
umiddelbart. Kollisjoner unngås, og 
det skapes en sikkerhet som særlig 
barnefamilier vet å sette pris på.

Trådløs kodetaster 
med tastaturbelysning

Hörmann trådløs kodetaster finnes i to 
versjoner, med 3 eller 10 funksjoner, meget 
enkel å montere.

FCT 3b med 3 funksjoner med praktisk 
deksel.

FCT 10b med 10 funksjoner med 
værbestandig folietastatur

Med de trådløse kodetasterne kan 
du aktivere tilleggsfunksjoner som 
f.eks. å betjene en grindåpner eller 
gårdsbelysningen (ekstra mottaker 
nødvendig)

Transponder
Du holder ganske enkelt 
transpondernøkkelen med din 
personlige kode ca 2 cm fra 
leseapparatet. Leveres med 2 nøkler, 
flere nøkler på forespørsel.

Kodetaster 
med tastaturbelysning
Du taster ganske enkelt inn din personlige 
tallkode. Med komfort-versjonen CTR 3b kan 
du betjene en ekstra portåpner eller f.eks. 
utebelysningen.

Innvendig bryter med tastaturbelysning 
Med IT 1b (venstre bilde) kan du åpne 
porten enkelt med den belyste tasten.
Med IT 3b (bildet til høyre) for SupraMatic 
portåpnere kan du dessuten styre 
portåpner-belysningen separat, eller 
koble ut portåpneren, for eksempel når 
du er på ferie.

Trådløs innvendig bryter  
Med den trådløse innvendige bryteren 
IT 2f kan du med 2 impuls-taster betjene 
2 portåpnere per radiosignal. 
Tilslutningsenhet for maks. 2 
betjeningsenheter, f.eks. nøkkelstrømbryter 
som kan kobles ut, for eksempel når du 
er på ferie.

Frekvens 868.3 MHz
for en stabil rekkevidde.
Dette er i dag det beste alternativet 
blant de godkjente frekvensene

  For garasjeporter uten ekstra inngang 
tilbyr vi følgende muligheter for 
nødåpning (f.eks. ved strømbrudd):

 
 For leddporter uten håndtak
•  Frikoplingslås (bilde over til venstre) med 

sylinderlås. Kan ikke integreres i husets 
låsesystem.

•  Håndtak (bilde til venstre under) i åtte 
varianter som kan brukes til frikopling. 
Se side 9. Kan integreres i husets 
låsesystem.

 
  For leddporter med håndtak
• Frikoplingslås (ikke avbildet)

Nøkkelstrømbryter
For innfelling i vegg eller 
utenpåliggende, med tre nøkler.
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Fallsikring

Klemsikring

Sikkerhetsegenskaper iht. europeisk standard 13241-1

"Sikkerheten først" er en av de viktigste ledetrådene i vår produktfilosofi. 

Beviset på dette er de mange patentene med fremragende løsninger som gir 

deg topp sikkerhet. Hörmann leddporter oppfyller selvfølgelig kravene 

i europeisk standard 13241-1.

Porten kan ikke falle ned!

Ingen fastklemming!

Fingerklemsikring på sidekarmene
Hos Hörmann er karmene helt innelukket hele 
veien. Det er ikke mulig å bli sittende fast 
mellom portbladet og karmen!

Du får topp sikkerhet
med både fall- og fingerklemsikring

Torsjonsfjærteknikk med
integrert fjærbruddsikring
Hörmann leddporter med torsjonsfjærer på 
begge sider utmerker seg med den patenterte 
fjærbruddsikringen.
Ved et eventuelt fjærbrudd stoppes porten 
automatisk,og portbladet faller heller ikke ned.

Sikker føring av porten
i sikkerhetsskinner
Innstillbare, patenterte løpehjul, stabile 
hjulfester og sikkerhetsføringsskinner 
forhindrer avsporing. Portbladet blir sikkert 
parkert under taket.

Hörmann leddporter, både 

manuelle og i kombinasjon med 

portåpner, er testet og sertifisert 

iht. de høye sikkerhetskravene i 

den europeiske standarden 

NS-EN 13241-1.

Sikrere kan en leddport neppe bli. 

Det lønner seg å sammenligne!

Hörmann-patentHörmann-patent
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Hörmann-patent

Hörmann-patent

Wireføring mellom portbladet og karmene
Innvendig wireføring. Dette gir ytterligere 
beskyttelse mot personskader og inngår i 
sikkerhetskonseptet for Hörmann leddporter.

Trekkfjærteknikk med
fjær-i-fjær-system
Hörmann leddporter med doble trekkfjærer og 
doble wirer på hver side sikrer portbladet mot 
å falle ned. Det patenterte fjær-i-fjær-systemet 
sørger for at en brukket fjær ikke spretter av 
og skader noen.

Fingerklemsikring utvendig og innvendig, også på hengslene
Portseksjonene har en spesiell form uten klempunkter, verken mellom seksjonene 
eller på hengslene. Denne spesielle fingerklemsikringen finner du bare hos Hörmann.
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 Varmeisolering
 Isolerte stålporter 42/20 mm  
 Seksjon  U=1,00 W/m2K
 Portblad  U=1,36 W/m2K
 Montert port 1) U=1,80 W/m2K

 Isolerte stålporter 42 mm  
 Seksjon  U=0,50 W/m2K
 Portblad  U=0,90 W/m2K
 Montert port 1) U=1,30 W/m2K

 Uisolerte stålporter  
 Portblad  U=6,00 W/m2K
 Montert port 1) U=6,40 W/m2K

 Porter med fylling i massivt tre  
 Portblad  U=2,50 W/m2K
 Montert port 1) U=2,90 W/m2K

 Lydisolering
 Uisolerte stålporter R=ca. 20 dB
 Isolerte stålporter 42/20 mm R=ca. 21 dB 
 Isolerte stålporter 42 mm R=ca. 22 dB 

 Tetthet
 Luft Uisolerte stålporter  Klasse 0* 
  Isolerte stålporter
  horisontal profil   Klasse 2
  Isolerte stålporter
  speil profil og plan profil L  Klasse 3
  Porter med fylling i massivt tre  Klasse 0*
 
 Vann Uisolerte stålporter  Klasse 0* 
  Isolerte stålporter  Klasse 3 **
  Porter med fylling i massivt tre  Klasse 0*
 
 * porter med ventilasjonsåpninger, på forespørsel klassene 2-3
 ** inntil 70 Pa vanntrykk

 Vindbelastning
 Uisolerte stålporter  Klasse 2
 Isolerte stålporter 42/20 mm  Klasse 3 
 Isolerte stålporter 42 mm  Klasse 3
 Porter med fylling i massivt tre  Klasse 3 
 
 Høyere vindbelastningsklasser på forespørsel 

 
   1)  U-verdiene gjelder for monterte porter med 10 m2 portflate,
    uten vinduer.

Hörmann kan allerede nå dokumentere egenskapene som 

omhandles i europeisk standard 13241-1.

Dette beviser vi svart på hvitt med overbevisende, testede 

og sertifiserte verdier. Det er bare å sammenligne.

Sertifisert kvalitet
og med langtidsbeskyttelse av overflaten

Egenskaper iht. europeisk standard 13241-1

Varmeisolering

Lydisolering

Tetthet

Vindbelastning

Hörmann er allerede sertifisert for alle fire egenskaper.

Sikkerhetsegenskapene er meget viktige 

momenter ved valg av garasjeport.

For eksempel: varme- og lydisolering under arbeid i 

garasjen, tetthet under uvær og høy belastningsevne i 

områder med kraftig vind.
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Godt beskyttet
Hörmann leddporter leveres transportsikkert og 
miljøvennlig på paller dekket med folie og forsynt 
med kantbeskyttelse.

Pakninger på fire sider, 
mellompakninger
Hörmann benytter bare varig 
elastiske og værbestandige 
tetninger.

Bunnpakningen utlikner 
små ujevnheter med den 
kraftig dimensjonerte 
profilslangetetningen.

Isolerte porter har mellompakninger 
mellom hver seksjon.
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Z-beslag

L-beslagN-beslagZ-beslag

50

Z-beslag med trekkfjærteknikk

Normal (N)-beslag 
med torsjonsfjærteknikk

Lavtløft (L)-beslag med 
torsjonsfjærteknikk

Porter i tre leveres 
som standard med 
torsjonsfjærteknikk

2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

Porthøyde
Bestillingsmål

Rastermål (RM)

(min.)
Takhøyde

(min.)
Takhøyde

Fri gjennom-
kjøringshøyde

(min.)
Takhøyde

Fri gjennom-
kjøringshøyde*

Fri gjennom-
kjøringshøyde

3115
2990
2865
2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2970
2845
2720
2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

3115
2990
2865
2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2970
2845
2720
2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Porthøyde
Bestillingsmål

Rastermål (RM)

3100
2975
2850
2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2920
2795
2670
2545
2420
2295
2170
2045
1920
1795

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

2950
2825
2700
2575
2450
2325
2200
2075
1950
1825

3100
2975
2850
2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2900
2775
2650
2525
2400
2275
2150
2025
1900
1775

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2430 2555 2680 2805 2930 3180 3430 3680 3930 4180 4430 4680 4930 5180 5430 5680

Spør din Hörmann-forhandler 
for mer informasjon om de 
forskjellige beslagstypene.

Merk
Før montering av leddporten må 
portåpningen og garasjegulvet 
være ferdig. Området der porten 
skal monteres må være helt fritt 
for ledninger, varmevifter osv.

Garasje-leddporter
Alle porttyper
Størrelser og tekniske mål

* For porter over 3010 mm bredde reduseres  
 gjennomkjøringshøyden med 50 mm.

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standardstandardstandard

standardstandardstandard

standardstandardstandard

standardstandard

standard

Standard = standardstørrelser i 
henhold til porttype og 
portmotiv

Portbredde   Bestillingsmål   Fritt ferdigmål (LZ)

(min.) Takhøyde Fri gjennomkjøringshøyde

2205
2080
1955

2320
2195
2070

2175
2050
1925

2305
2180
2055

2125
2000
1875

Portbredde   Bestillingsmål   Fritt ferdigmål (LZ)

Porthøyde
Bestillingsmål

Rastermål (RM)

2190 2315 2440 2940

Standard = standardstørrelser i 
henhold til porttype og 
portmotiv

Innvendig mål i 
garasjen (min.) bredde 2370 2495 2620 3120

Innvendig mål i 
garasjen (min.) bredde

Størrelsesområde (mellombredder og -høyder på forespørsel) Mål i mm

Automatic-porter

Manuelle porter

Rehabiliteringsstørrelser   (alle porttyper med Woodgrain-overflate. Kan ikke leveres som LPU speil L eller LTH)

Automatic-porter

Manuelle porter

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard
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15
5

12
5

1000

490

155

1000

490

155

15
5

12
5

15
5

1000

490

155

16
5

12
5

570

240

12
5

24
0

=

15
5

12
5

1000

490

155

Automatic-porter
Totallengde portåpner ved

porthøyde inntil 2125 mm (K-skinne)

porthøyde inntil 2250 mm (K-skinne)

porthøyde inntil 2375 mm (M-skinne)

porthøyde inntil 2500 mm (M-skinne)

porthøyde inntil 3000 mm (L-skinne)

3200

3450

4125

RM +510

3200

3450
4125

RM +510

3200

3450

4125

RM +750

For porter 
med 

trekkfjærteknikk

For porter 
med 

torsjonsfjærteknikk

For porter 
med 

torsjonsfjærteknikk

Z-, N- og L-beslag
Sett ovenfra 

Manuelle porter
Nødvendig innskyvningsdybde

Z-beslag N-beslag L-beslag

Z-beslag N-beslag

L-beslag H-beslag

Beslagsvarianter og monteringsmål Mål i mm

Målforklaringer

Mål i parentes gjelder for 
port med portåpner

Spør din Hörmann-forhandler om porter 
med høytløftbeslag

Mål i parentes gjelder for 
port med portåpner

RM rastermålhøyde (bestillingsmål)
LZ fritt karmmål (bestillingsmål)
LDH fri gjennomkjøringshøyde
LDB fri gjennomkjøringsbredde
LH fritt karmmål (bestillingsmål)

Mål i parentes gjelder for 
port med portåpner

* Portbredde inntil 3000 mm RM -30
 Portbredde fra 3010 mm RM -80

LZ = LDB

min. innvendig garasjemål = LZ + 180
min.
90

min.
90

INNVENDIG

INNVENDIG

min. innskyvningsdybde = RM + 510

RM + 470
m

in
. t

ak
hø

yd
e 

=
 R

M
 +
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R
M

 +
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55

R
M

R
M

 -
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85

R
M

 +
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OFF

LD
H

 =
 R

M
 -
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0 

(R
M

)

INNVENDIG

min. innskyvningsdybde = RM + 750

RM + 670

m
in

. t
ak

hø
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e 
=

 R
M

 +
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00
 (+
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R
M

R
M

 -
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00

R
M
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OFF

LD
H

 =
 R

M
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RM + 550

INNVENDIG

takfeste bak

ta
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øy
de

LH
 +

 9
7

LH
 -

 3
58

m
in

. 
20

0

OFF

R
M

 =
 L

D
H

takfeste midten

innskyvningsdybde

LH
INNVENDIG

min. innskyvningsdybde = RM + 510
RM + 470
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=
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 +
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 (+
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R
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R
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R
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OFF
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 =
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M
 -

 8
0 

(-
30

)



52

1000

490

175

17
5

1000

490

175

17
5

20
5

1000

490

175

17
5

N-Beslag L-Beslag

Målforklaringer

N- og L-beslag (sett ovenfra)

Mål i parentes gjelder for 
port med portåpner

Merk
Før montering av leddporten må 
portåpningen og garasjegulvet være 
ferdig. Området der porten skal 
monteres må være helt fritt for ledninger, 
varmevifter osv.

Åpningshøyden kan ikke være mindre enn 
portens bestillingsmål (RM), ellers er det 
ikke mulig å åpne gangdøren. 

RM rastermålhøyde (bestillingsmål)
LZ fritt karmmål (bestillingsmål)
LDH fri gjennomkjøringshøyde
LDB fri gjennomkjøringsbredde
LH fritt karmmål (bestillingsmål)

Mål i parentes gjelder for 
port med portåpner

* Portbredde inntil 3000 mm RM -30
 Portbredde fra 3010 mm RM -80

INNVENDIG

min. innskyvningsdybde = RM + 510

RM + 470

m
in

. t
ak

hø
yd

e 
=

 R
M

 +
 2

20
 (+

 2
35

)

R
M

 +
 1

55

R
M

R
M

 -
 2

85

R
M

 +
 3

0

OFF

LD
H

 =
 R

M
 -

 1
60

 (-
 1

00
)

INNVENDIG

min. innskyvningsdybde = RM + 750

RM + 670

m
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. t
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hø
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e=
 R

M
 +

 1
25

 (+
 1

25
)

R
M

R
M

 -
 4

00

R
M

 -
 8

0

OFF

LD
H

 =
 R

M
 -

 1
60

 (-
 1

60
)

RM + 550

LZ = LDB

min. innvendig garasjemål = LZ + 180
min.
90

min.
90

INNVENDIG

3  ( inntil 2970) 4  ( inntil 3690)

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2205
2125
2080
2000
1955
1875

2250 2375 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 

Portbredde   Bestillingsmål   Fritt ferdigmål (LZ)

Porthøyde
Bestillingsmål

Rastermål (RM)

LPU40 med gangdør
Gangdør med lav terskel
Størrelser og tekniske mål

Seksjoner

Antall     Høyde

Gjennomgangshøyde
for gangdør

med horisontal og plan profil, 
og speil profil M

Håndtaks-
høyde

fra OFF

6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

500
479
550
525
500
475
562
550
531
520
500
488
468

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2123
2075
1999
1955
1875
1827
1747

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2203
2155
2079
2035
1955
1907

–

831
799
906
868
831
793
924
906
877
861
831
813
782

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
× × × × × × × × ×

ikke mulig for porter med alu-ramme i øverste seksjon

ikke mulig for porter med speil profil×

Gangdør er ikke mulig for 
porter med speil profil i størrelsesområdet:
fra 2980 til 3100 mm portbredde (LZ) og
fra 3700 til 3850 mm portbredde (LZ)

Størrelsesområde for porter med gangdør med horisontal eller plan profil og speil M Mål i mm

Antall speil hhv. vinduer per seksjon

5
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Bestillingsmål

Sidedører i stål og tre
for garasjeleddporter
Størrelser og tekniske mål

Fritt ferdigmål
av åpningen

Håndtakshøyde fra OFF
Profiltype 1    Profiltype 2

Monteringsdata
Sidedør i stål. Montering bak åpningen 
Eksempel profiltype 1

Sidedør i stål. Montering i åpningen
Eksempel profiltype 2

Sidedør i stål med hjørnekarm
Eksempel utadslående

Sidedør i tre
Montering bak åpningen

Sidedør i stål
Montering 
bak åpningen

Sidedør i stål
Montering
i åpningen

Sidedør i stål 
Hjørnekarm

Sidedør i tre
Montering
bak åpningen

Sett ovenfra

Blokkarm, montering bak åpningen (bestillingsmål = utvendig karmmål)

Standardstørrelser for sidedører i stål (spesialstørrelser på forespørsel) Mål i mm

Hjørnekarm, ut- eller innadslående  (bestillingsmål = utvendig karmmål)

Profiltype 1 og 2, horisontal eller plan profil, speil S eller M

Profiltype 2, horisontal eller plan profil

Horisontal eller plan profil, speil S eller M

Montering bak åpningen (bestillingsmål = utvendig karmmål)

Standardstørrelser for sidedører i tre (spesialstørrelser på forespørsel)

Horisontal S, speil V

Med motiver

Blokkarm, montering i åpningen (bestillingsmål = utvendig karmmål)

 990 × 2058
 990 × 2183
 1115 × 2058
 1115 × 2183

 855- 875  × 1990 -2000
 855- 875 × 2115 -2125
 980- 1000  × 1990 -2000
 980- 1000  × 2115 -2125

 955 
 1010 
 955 
 1010 

 855 × 1990
 855 × 2115
 980 × 1990
 980 × 2115

  875  × 2000
  875 × 2125
  1000  × 2000
  1000  × 2125

 1050 
 1050 
 1050 
 1050 

  1005 × 2190 
  1130 × 2190 

 855- 875 × 2115 -2125
 980- 1000  × 2115 -2125

 1050 
 1050  

  1130 × 2190
 

 980- 1000  × 2115 -2125  1050  

 1050 
 1050 
 1050 
 1050 

 875 × 2000
 875 × 2125
 1000 × 2000
 1000 × 2125

   
  
  
 

 1005 
 1068 
 1005 
 1068 

LF

LF

LF

RAM = bestillingsmål = LF + 150

RAM = bestillingsmål = LF - 20

RAM = bestillingsmål = LF + 136

INNVENDIG

INNVENDIG

INNVENDIG

RAM = fritt ferdigmål av åpningen + 50

INNVENDIG

Bestillingsmål (BRB)
Fritt ferdigmål av åpningen = BRB + 10

Fritt gjennomgangsmål = BRB - 45
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Hörmann kvalitetsdører

Sikkerhetsdør KSi
En innbruddssikker ståldør, som 
standard utstyrt med flerpunkts 
sikkerhetslås. For kjellerinngangen, 
som sidedør eller for garasjen.

Branndør HA30
En testet branndør. Den ideelle 
døren fra garasjen inn i huset.

Kombinasjonsdør MZ
En stabil ståldør, fås også 
med isolerglass.
For kjellerrom, sidebygninger, 
boder, driftsbygninger.

Bedre visuelt inntrykk  Mer komfort  Større sikkerhet

For sikker kjellerinngang, for våtrom eller hobbyrom, for barne- 

eller ungdomsværelser, for takutbygg eller fyrrom i kjelleren eller 

som dør mellom garasje og hus.

Du kan nesten alltid finne en passende standardstørrelse i det store 

programmet. Dyr spesialproduksjon er ikke nødvendig. Det sparer 

du penger på!

Skaff deg også informasjon om de elegante TopComfort 

ytterdørene og halvtak fra Hörmann. Be om brosjyrer, eller 

besøk oss på internett:  www.hoermann.no.
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Hörmann tilbyr deg alle dørene til huset ditt

Innerdør OIT
Et stabilt dørblad i stål for
de strengeste krav.

Innerdør ZK
Dekorative ståldører for
alle rom fra kjeller til tak.
I mange farger, tredekorer, 
vindustyper og utstyrsvarianter.

Stålkarmer
Standard stålkarmer for enkel 
montering, kan skrus eller sveises 
fast, f.eks. for takutbygg.

FOR NYBYGG OG REHABIL
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ER
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G



Hörmann: Kompromissløs kvalitet

GARASJEPORTER

PORTÅPNERE

INDUSTRI-PORTER

LASTETEKNIKK

DØRER

BESLAG

Som eneste produsent på det internasjonale markedet tilbyr Hörmann-gruppen 

alle porter, dører, vinduer og andre produkter komplett fra egen produksjon. 

Produktene fremstilles ved høyt spesialiserte fabrikker med den nyeste teknologi. 

Gjennom et omfattende salgs- og servicenett i Europa og med tilstedeværelse i 

USA og Kina er Hörmann en sterk internasjonal partner. 

Med kompromissløs kvalitet.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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