
TAKSKJUTPORTAR FÖR GARAGE
NYHET. Certifierad säkerhetsutrustning, som standard för LPU 67 Thermo
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Goda skäl att välja 
Hörmanns 
takskjutportar.
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Ansvar sedan  
generationer.
Familjeföretaget har över 85 års erfarenhet som specialist på byggelement. Detta förpliktigar 

gentemot tidigare, nuvarande och framtida generationer. Just därför spelar miljöansvaret en 

så viktig roll för oss. Därför utvecklar vi innovativa lösningar för hållbara produkter och 

intelligent miljöskydd.

4 GODA SKÄL



”ETT GOTT RYKTE MÅSTE MAN FÖRTJÄNA.”

August Hörmann

Helt i linje med företagsgrundarens filosofi är Hörmann ett äkta 

kvalitetslöfte och en av de mest framgångsrika leverantörerna  

i Europa med över 20 miljoner sålda portar och portmotorer. 

Hörmann är en stark och pålitlig partner för högkvalitativa 

komponenter, tack vare sitt omfattande internationella 

försäljnings- och servicenätverk.

MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN.  Hörmann vill föregå med gott 

exempel. Därför täcker vi 100 % av vårt elbehov med grön el. 

Genom ett intelligent och certifierat energiledningssystem,  

CO2-neutrala postförsändelser samt materialåtervinning sparar vi 

varje år över 40 000 ton CO2. Dessutom kompenserar vi för mer 

än 100 000 ton CO2 genom stöd till vindkrafts- och 

skogsplanteringsprojekt i samarbete med Climate Partner.
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Vi använder 100% grön el från

Symbolen för el från 

förnybara källor



Märkeskvalitet  
made in Germany
Familjeföretaget Hörmann erbjuder alla viktiga komponenter för byggnation och 

modernisering från en och samma tillverkare. Produkterna tillverkas enligt den 

senaste tekniken i högspecialiserade fabriker. Utöver detta arbetar våra medarbetare 

hela tiden intensivt med nya produkter, vidareutveckling och detaljförbättringar.  

På det här sättet skapas patent och ensamrätter på marknaden.

Made in Germany
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GARANTERAT HÅLLBART.  Alla viktiga port- och 

drivenhetskomponenter utvecklas och tillverkas  

av Hörmann själva. Långtidstester under verkliga 

förhållanden ger väl beprövade produkter med Hörmann-

kvalitet. Tack vare detta och en kompromisslös 

kvalitetssäkring får man 10 års garanti på Hörmanns alla 

takskjutportar och 5 års garanti på alla portmotorer*.

* Utförliga garantivillkor finns på: www.hoermann.com

SÄKERHET FÖR DIG OCH DIN FAMILJ.  Hörmanns 

takskjutportar är säkerhetstestade och godkända enligt 

de högt ställda säkerhetskraven i EN 13241, både med 

och utan portmotor från Hörmann. Säkrare än så kan  

en takskjutport knappast vara. Det ger dig och din familj 

säkerhet i vardagen.

10 års  
garanti *

Testat och 
certifierat
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Tar liten plats när den är öppen,  
är säker när den är stängd.
Takskjutporten öppnas vertikalt, vilar under taket och sparar på så sätt plats.  

Denna konstruktionsprincip ger dig maximalt med utrymme både framför och i garaget. 

Takskjutporten kan monteras i alla typer av öppningar och ger större genomfartsbredd.  

Unna dig denna komfort.
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CERTIFIERAD SÄKERHETSUTRUSTNING 

BASERAD PÅ RC 2.  Förutom säkerhetslåset 

som automatiskt låser din port ordentligt och 

skyddar den mot att brytas upp, får du som 

standard till takskjutporten LPU 67 Thermo, 

och som tillval till LPU 42, certifierad 

säkerhetsutrustning enligt DIN / TS 18194, 

baserat på RC 2 DIN / EN1627.

➔ Mer information finns på sidan 71 och framåt.

Detta noggrant testade inbrottsskydd rekommenderas av polismyndigheten 
i Tyskland. Mer information finns på: www.k-einbruch.de

STÖRRE GENOMFARTSBREDD.  Den ca 

14 cm bredare öppningen i takskjutportarna 

gör det bekvämare att parkera även nya, 

bredare bilar. Med äldre vipportar måste man 

ofta se till att ha millimetrarna på sin sida  

(nedre bilden).
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Intell igent  
driftkomfort.
Öppna din garageport, entrédörr m.m. på ett enklare, säkrare och bekvämare  

sätt med en handsändare, ett kodlås eller en smartphone. Alla BiSecur-motorer,  

mottagare och tillbehör är 100 % kompatibla med varandra.
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CERTIFIERAD SÄKERHET.  Med det dubbelriktade radiosystemet 

BiSecur med extra säker krypteringsteknik samt stabil, störningsfri 

räckvidd, kan du vara tryggt förvissad om att obehöriga inte kan 

kopiera din fjärrkod. Detta bekräftas också av säkerhetsexperter 

vid Ruhruniversitetet i Bochum och av oberoende testinstitut.

INTELLIGENT TEKNIK. Hörmanns garageportsmotorer övertygar 

med mer komfort, smarta funktioner och intelligent teknik.  

Vid oväntade hinder stoppas porten säkert och tillförlitligt av 

frånkopplingsautomatiken. Och tack vare mjukstart och mjukstopp 

öppnas och stängs porten tyst och med en jämn rörelse. Med  

våra eleganta handsändare öppnar du t.ex. porten från bilen.  

Eller använd din smartphone som portöppnare med Hörmann 

BlueSecur-appen eller med Smarta hem-systemet Hörmann Homee.

➔ Mer information finns på sidan 76 och framåt.

Tack vare frånkopplingsautomatiken som standard  
kan barn leka säkert på gården.

Med Smarta hem-systemet Homee kan du styra  
alla portfunktioner via din surfplatta eller smartphone.

Endast hos Hörmann
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Välj porten som passar  
ti l l ditt hus.
Det har ingen betydelse vilken byggnadsstil din takskjutport ska passa till. Hos Hörmann 

hittar du garanterat ett portmotiv som passar dig och ditt hus – från raka profiler till klassiska 

kassetter i en mängd olika ytor, kulörer och dekorer samt i massivt trä. Bli inspirerad på 

kommande sidor eller konfigurera din egen port bekvämt på vår hemsida hemma från soffan.
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DIN DRÖMPORT ÄR BARA NÅGRA FÅ KLICK BORT.  Med vår 

konfigurator för portar och dörrar kan du bekvämt testa många 

olika utformningar och produktvarianter i lugn och ro hemma vid 

datorn eller surfplattan. Genom att välja porttyp, yta, kulör och 

storlek sätter du ihop din egen garageport med några klick.  

Om du laddar upp en bild av ditt hus och placerar porten  

i garageöppningen kan se i förväg hur väl din nya garageport 

passar ditt hem.

Konfiguratorn hittar du på  

www.hoermann.se/konsumentprodukter/konfigurator

BESTSELLER
No.1

EUROPAS, NORDENS OCH SVERIGES MEST KÖPTA 

GARAGEPORT.  Åtskilliga miljoner kunder har redan övertygats  

av komforten, säkerheten och utformningen hos Hörmanns 

takskjutportar för garage.
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YTA PLANAR.  Den eleganta ytan i 6 exklusiva matt 

deluxe-kulörer passar perfekt för en modern port.  

Den imponerar genom kombinationen av en slät,  

sober yta och matta trendkulörer.

➔ Finns som L-profil. Alla kulörer och detaljer finns  

på sidan 63 och framåt.
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L-profil

SIDAN 16 / 17. Planar, CH 703 matt deluxe Titan Metallic

VÄNSTER. Planar, CH 7016 matt deluxe Antracitgrå, 3 000 mm porthöjd

NERE TILL VÄNSTER. DETALJ Planar CH 9006 matt deluxe Vit aluminium

NERE TILL HÖGER. Planar CH 9006 matt deluxe Vit aluminium.  
Entrédörr aluminium ThermoCarbon motiv 860 i Vit aluminium RAL 9006
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YTA DURAGRAIN.  Med denna släta portyta  

kan du välja mellan 24 detaljerade, naturliga och 

färgstarka dekorer eller få din port tryckt med  

en individuell bild enligt önskemål. Ytskiktet  

av högkvalitativt skyddslack är mycket robust, 

reptåligt och smutsavvisande. Detta ger dig  

en port som håller sig fin länge.

➔ Finns som L-profil. Alla dekorer och detaljer 

finns på sidan 64 och framåt.
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L-PROFIL
UPPE TILL VÄNSTER. Duragrain Betong

UPPE TILL HÖGER. Duragrain Rusty Steel

NERE. Duragrain Mocka
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SMARTA TILLBEHÖR.  Du slipper gå ut i regn och rusk för att 

kontrollera att porten är stängd. När du trycker på knappen visar 

färgen på LED-lampan på handsändaren HS 5 BS eller på den 

invändiga tryckknappen FIT 5 BS portläget. Ytterligare ett tryck 

på knappen* stänger porten. Du kan inte styra din port på ett 

säkrare och bekvämare sätt.

* Vid manövrering utom synhåll från porten krävs fotocell.

Motorer för garageportar 
och infartsgrindar
Nyhet: Motorer av generation 4  
Öppnar snabbare, är bekvämare och har fler smarta funktioner

Mer information finns  
i broschyren Motorer 
för garageportar och 
infartsgrindar.
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BELYSNINGSLÖSNINGAR.  LED-ljusrampen 

med kallt vitt ljus belyser din port och sidodörr  

på ett dekorativt sätt. Hörmanns stödpelare  

ger dig mer ljus och säkerhet på infarten.

UPPE. L-profil Silkgrain, Antracitgrå 
RAL 7016. Entrédörr ThermoSafe 
i aluminium motiv 504 i Antracitgrå 
RAL 7016

HÖGER. M-profil Silkgrain, 
Trafikvit RAL 9016
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SIDAN 24 / 25. Silkgrain, Antracitgrå 
RAL 7016, Hörmann entrédörr aluminium 
ThermoSafe motiv 861 Antracitgrå 
RAL 7016

UPPE TILL VÄNSTER. Woodgrain, 
Fönstergrå RAL 7040

UPPE TILL HÖGER. Woodgrain, Skiffergrå 
RAL 7015 ■ NYHET

NERE TILL VÄNSTER. Woodgrain, Trafikvit 
RAL 9016

NERE TILL HÖGER. Detalj Woodgrain, 
Trafikvit RAL 9016

M-profil
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YTA WOODGRAIN.  På denna prisvärda, robusta yta 

i trästruktur med naturligt sågsnittmönster blir smårepor 

osynliga tack vare präglingen.

➔ Finns som L-, M- och S-profil och S-kassett. 

Alla kulörer och detaljer finns på sidan 60 och framåt.
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YTA DECOGRAIN.  Den detaljtrogna 

ytan finns med fem naturliga trädekorer 

och en antracitfärgad dekor med 

metallic-effekt. Det särskilda ytskyddet 

med UV-beständigt folieskikt gör att din 

port förblir snygg under lång tid framöver.

➔ Finns som L- och M-profil. Alla dekorer 

och detaljer finns på sidan 63 och framåt.
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M-PROFIL
UPPE TILL VÄNSTER. Detalj Decograin Golden Oak

ÖVERST I MITTEN. Decograin Golden Oak

UPPE TILL HÖGER. Decograin Dark Oak

NERE. Decograin Titan Metallic CH 703
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UPPE. L-profil, Silkgrain, Basalgrå RAL 7012 
■ NYHET med sidodörr i samma utseende

NERE TILL VÄNSTER. 1-flyglig flerfunktionsdörr 
MZ Thermo, Trafikvit RAL 9016

NERE TILL HÖGER. M-profil, Woodgrain, Antracitgrå 
RAL 7016 med gångdörr
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SIDODÖRRAR.  Dörren som en andra ingång till ditt 

garage finns i samma ytor, kulörer och dekorer som  

din garageport – på begäran också med exakt samma 

inriktning på profilerna. Allt passar ihop. Om du speciellt 

efterfrågar en god värmeisolering och vill minska risken 

för stänkvatten på insidan är MZ Thermo med bruten 

köldbrygga det bästa valet.

➔ Mer information finns på sidan 72 och framåt.

GÅNGDÖRRAR.  Med en gångdörr i porten kommer du 

lätt åt trädgårdsredskap, cyklar eller skottkärror i garaget. 

Gångdörrens tröskel av rostfritt stål har måtten 10 mm  

i mitten och 5 mm vid kanterna. Det gör det lättare att 

köra över den med hjul och minskar risken att snubbla.

➔ Mer information finns på sidan 74 och framåt.

31HÖRMANN



PRISVÄRDA TILLÄGGSKULÖRER.  Woodgrain och Silkgrain 

finns i 15 standardkulörer eller i valfri RAL-kulör för ett 

harmoniskt utseende på porten.

➔ Finns för ytorna Woodgrain och Silkgrain. Alla kulörer och 

detaljer finns på sidan 60 och framåt.
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VÄNSTER. Woodgrain, Grangrön RAL 6009

NERE. Woodgrain, Antracitgrå RAL 7016

S-profil
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YTA SILKGRAIN.  Med sitt eleganta utseende 

är denna silkeslena Silkgrain-yta det självklara 

alternativet för modern arkitektur.

➔ Finns som L-, M-, D- och T-profil. Alla kulörer 

och detaljer finns på sidan 60 och framåt.

D-profil | T-profil
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VÄNSTER. T-profil, Silkgrain Stengrå RAL 7030, 
Hörmann entrédörr Thermosafe i aluminium motiv 
860 i Stengrå RAL 7030

HÖGER. D-profil, Silkgrain, Antracitgrå RAL 7016. 
Entrédörr ThermoSafe i aluminium motiv 860 i 
Antracitgrå RAL 7016

NERE. Detalj Silkgrain, Stengrå RAL 7030
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HÖGER. Design motiv 461, Silkgrain CH 703 Titan Metallic 
■ NYHET med fönsterelement; Hörmann entrédörr ThermoSafe 
i aluminium motiv 173, CH 703 Titan Metallic

NERE TILL VÄNSTER. T-profil, Silkgrain, Stengrå RAL 7030 motiv 
501 med inlägg i trälook

NERE TILL HÖGER. Silkgrain, Antracitgrå RAL 7016 med 
husnummer (siffror)

DESIGNELEMENT.  Ge din port en 

personlig touch. Inläggen i rostfritt stål 

eller träutseende samt i valfri RAL-kulör 

sätts in enligt dina önskemål i profilerna 

på takskjutportarna (bilden nedan till 

vänster).

➔ Finns för M-, D- och T-profil. Alla 

designer och detaljer finns från sidan 57.
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DESIGNELEMENT. Ge din port en mycket speciell stil. Välj ett 

av våra designmotiv eller placera och kombinera designelementen 

i borstat rostfritt stål enligt dina önskemål. Även husnummer eller  

t.ex. gatunamn är möjliga.

➔ Finns för L-, D- och T-profiler. Alla designer och detaljer finns 

från sidan 56.
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BELYSNINGSELEMENT.  Klassiska fönster eller 

Sunrise-fönster passar perfekt med kassettportar 

och ger din port ett unikt utseende. Men fönster 

är inte bara ett designelement, utan ger också 

dagsljus i garaget.

➔ Finns för alla portmotiv. Alla fönster och 

detaljer finns på sidan 59.
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UPPE TILL VÄNSTER. Woodgrain, Trafikvit RAL 9016

ÖVERST I MITTEN. Woodgrain, Jordbrun RAL 8028

UPPE TILL HÖGER. Decograin Golden Oak

NERE. Woodgrain, Mossgrön RAL 6005 med 
klassiskt S2-fönster i sandwichutförande

S-kassett
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NATURLIGT VACKER.  Dessa portar med slät eller borstad ytan passar mycket 

bra till trähus eller byggnader med många träelement, t.ex. korsvirke eller 

fasadelement. Välj bland 9 portmotiv eller utforma din egen träport: med hjälp  

av en datorstyrd fräs tillverkar vi porten precis som du vill ha den.

➔ Mer information finns på sidan 66 och framåt.

Portar i massivt trä
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UPPE TILL HÖGER. Portmotiv 403 i nordisk gran med natursten, tropiskt grön

NERE TILL HÖGER. M-profil med portsektioner av massivt hemlockträ

VÄNSTER. Portmotiv 405, lackerad vit på plats med slagportsbeslag och dekorhandtag
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ALR F42 INDUSTRITAKSKJUTPORT FÖR ANPASSAD BEKLÄDNAD 

SOM SMÄLTER IN I FASADEN.  Utforma din takskjutport helt efter din 

smak och dina önskemål. Den kan bestå av trä, metall, keramik, plast eller 

något annat fasadmaterial. Stommen för fasadbeklädnaden är en Hörmann 

industritakskjutport ALR F42 med en aluminiumramkonstruktion och 

sandwichfyllning av PU-skum.

För mer information kontakta din Hörmann-återförsäljare.

Designportar

42 INSPIRATION |  ART 42 | ALR F42 VITRAPLAN



INDUSTRITAKSKJUTPORT ALR F42 VITRAPLAN.  

De framförliggande, tätslutande fönstren ger porten en extra  

ren och elegant karaktär. Ramprofilen är övertäckt, så att inget 

stör helheten.

UPPE. ALR F42 Vitraplan, bruntonad

VÄNSTER. Takskjutport ALR F42 med med anpassad beklädnad

HÖCHSTE KRATZFESTIGKEIT

Industrie-Sektionaltore
NEU: Zuluft-Steuerung AC72 für Entrauchungskonzepte über Industrietore

Mer information finns i broschyren Industritakskjutportar.
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INDUSTRITAKSKJUTPORT SPU F42 PLUS.  För upp till 7 000 mm 

breda garage och speciella inbyggnadssituationer, där ingen drivenhet 

kan monteras över porten, är detta portutförande den optimala lösningen.
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UPPE. SPU F42 Plus M-profil, Silkgrain, Antracitgrå RAL 7016
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Takskjutportar i stål
Portbladens utformning

LPU 67 Thermo

 • Energibesparande port 
med utmärkt 
värmeisolering

 • 67 mm kraftiga sektioner 
med bruten köldbrygga

 • Säkerhetsutrustning 
baserat på RC 2

LPU 42

 • Bra isolering och tyst gång

 • 42 mm isolerade sektioner

 • Säkerhetsutrustning baserat 
på RC 2 som tillval

LTE 42

 • Prisvärd lösning för 
fristående garage

 • Oisolerade sektioner

Woodgrain och Silkgrain i Trafikvit RAL 9016 
och 15 standardkulörer

Sandgrain i 4 kulörer

Planar i 6 kulörer

Decograin i 6 dekorer

Duragrain i 24 dekorer

Ytbehandling
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LPU 67 Thermo LPU 42 LTE 42

Kapacitetsegenskaper enligt Europastandard EN 13241

Sektionsmaterial
galvaniserad stålplåt med 
polyester-grundskikt

galvaniserad stålplåt med 
polyester-grundskikt

galvaniserad stålplåt med 
polyester-grundskikt

Sektionstjocklek isolerad, 67 mm isolerad, 42 mm oisolerad

Värmeisolering
U-värde inbyggd port

1,0 W/ (m²·K) 1) 1,4 W/ (m²·K) 1) 6,5 W/ (m²·K) 1)

Ljudisolering ca 25 dB ca 25 dB ca 20 dB

Vindbelastning 5) Klass 3 Klass 3 Klass 2

Täthet luft/vatten Klass 3 4) / Klass 3 3) Klass 3 4) / Klass 3 3) Klass 0 2) / Klass 0 2)

Bredd max.
Höjd max.

5000 mm
3000 mm

6000 mm
3000 mm

5000 mm
3000 mm

Motiv/ytor

S-profil Woodgrain Woodgrain (Trafikvit RAL 9016)

M-profil Silkgrain, Decograin (3 dekorer)
Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain, 
Decograin

L-profil Silkgrain, Decograin (3 dekorer)
Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain, 
Planar, Decograin, Duragrain

D-profil Silkgrain

T-profil Silkgrain

S-kassett Woodgrain, Decograin Woodgrain (Trafikvit RAL 9016)

1) U-värdena gäller inbyggda portar utan fönster i storleken: 5 000 × 2  250 mm
2) Portar med ventilationsöppningar, på begäran klass 2 – 3
3) Upp till 70 Pa vattentryck
4) gäller för kassett och L-profil (LPU 42-portar med S-, M-, D- eller T-profil samt med gångdörr: klass 2)
5) Högre vindbelastningsklasser på begäran
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Takskjutportar i stål
Portbladets uppbyggnad

 Sektionsövergång
Dörrbladet på en takskjutport består av flera 
sektioner som är flexibelt anslutna till ett spont-
och-not-system. Hörmanns övergångar  
är utformade så att de är praktiskt taget 
osynliga när porten är stängd. Jämför gärna!

 Profil
En profil präglas i sektionens ytterplåt. Den har 
samma utseende som en sektionsövergång.

 Jämna profilavstånd
För ett extra harmoniskt portutseende  
är profilerna och sektionövergångarna hos 
Hörmann jämnt fördelade i varje porthöjd.

 Grundskikt av hög kvalitet
Tack vare den dubbelsidiga varmförzinkade 
stålplåten i kombination med det högkvalitativa 
polyester-grundskiktet i grått RAL 9002 på 
insidan är sektionerna optimalt skyddade.

 Permanent snyggt utseende på porten
På utsidan ger, beroende på ytan, det 
högkvalitativa polyester-grundskiktet det  
UV-beständiga plastskiktet eller ytskiktet med 
höghållfast skyddslack din port ett permanent 
snyggt utseende.

Endast hos Hörmann

Enhetligt profilavstånd i varje porthöjd
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S-kassett (LPU 42, LTE 42), Trafikvit RAL 9016

S-profil (LPU 42, LTE 42), Trafikvit RAL 9016

D-profil (LPU 42), Trafikvit RAL 9016 T-profil (LPU 42), Trafikvit RAL 9016

M-profil (LPU 67 Thermo, LPU 42, LTE 42), Trafikvit RAL 9016

L-profil (LPU 67 Thermo, LPU 42), Trafikvit RAL 9016

Takskjutportar i stål
Portmotiv

Standard-motiv
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Takskjutportar i stål
Designelement

L-profil (LPU 67 Thermo, LPU 42), Trafikvit RAL 9016,  
designelement motiv 450, sidodörr i samma utseende

T-profil (LPU 42), Trafikvit RAL 9016, designelement inlägg motiv 501 
och designelement motiv 461 Antracitgrå RAL 7016,  
sidodörr i samma utseende

* endast LPU 42

L-profil (LPU 67 Thermo, LPU 42), Trafikvit RAL 9016,  
designelement motiv 457, sidodörr i samma utseende

L-profil (LPU 67 Thermo, LPU 42), Trafikvit RAL 9016,  
designelement motiv 458, sidodörr i samma utseende

Motiv 461

Motiv 456

Motiv 451

Motiv 469

Motiv 473*

Motiv 452

Motiv 453*

Motiv 483*

Motiv 462

Motiv 463*

Motiv 471

Motiv 454 Motiv 474*

Motiv 481

Motiv 472*

Motiv 455*

Motiv 460*

Motiv 475*

Motiv 459

Motiv 482*

Designelement i borstat rostfritt 
stål med äkta glas* som tillval för 
motiv 461* och 481*

Designelement i Antracitgrå 
RAL 7016 lackerat, med 
plastfönster för motiv 461, 462, 
463, 469, 481, 482 och 483

Motiv med designelement

Designelement Fönster
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Utseende rostfritt stål

Trälook

Valfri RAL (bild i RAL 9005)

T-profil (LPU 42), Trafikvit RAL 9016, designelement ilägg motiv 500 
med delade ilägg i trälook

T-profil (LPU 42), Trafikvit RAL 9016, designelement ilägg motiv 503  
i rostfritt stål-look

D-profil (LPU 42), Trafikvit RAL 9016, designelement ilägg motiv 502  
i Stålblå RAL 5011

M-profil (LPU 42), Trafikvit RAL 9016, designelement ilägg motiv 504 
i trälook, i gångdörren

Motiv med designelement

Designelement ilägg Designelement ”nummer och ord”

Husnummer i utskurna siffror, stilen Modern

Text i infrästa tecken, stilen Classic
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De klara plastfönstren från 
Hörmann har DURATEC  
som standard.

Den ger dig avgörande fördelar:
 • God genomsyn under lång tid
 • Bättre värmeisolering

Fönstervarianter

Fönstervarianter för stålsektionsportar

Klassiskt fönster S0 1)

Klassiskt fönster M0 1)

Klassiskt fönster L0 1)

Klassiskt fönster S1

Klassiskt fönster S2

Sunrise-fönster S10 3)

Sunrise-fönster S60 4)  
(bild vänster porthalva)

Fönster typ D 1)

Fönsterkanter av aluminium2)

Fönster
Takskjutportar i stål, ramportar i aluminium

Endast hos Hörmann

Duratec
mycket reptålig
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Fyllningsvarianter

Fyllningsvarianter för aluminium-ramportar 
och aluminiumljuslister

Polykarbonat-dubbelruta, klar
Polykarbonat / akryl-dubbelruta, klar

Polykarbonat / akryl-dubbelruta, vit tonad 
(opal / klar)

Polykarbonat / akryl-dubbelruta, 
kristallstruktur

Flerfaldig stagplatta

Polykarbonat / akryl-dubbelruta, brun tonad

Polykarbonat / akryl-dubbelruta, grå tonad

PU-sandwichfyllning, slät

PU-sandwichfyllning, stucco

Hålplåt av rostfritt stål

Sträckgaller av rostfritt stål

Vävt galler

Svetsgaller

Fönstren (1 till 8, 10) motsvarar en portbredd  
på 2 500 mm

1) Individuell anpassning av fönster är möjligt
2) Spröjs är möjligt
3) Portbredd på 2130 – 2750 mm
4) Portbredd på 4 751 – 5 500 mm
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SilkgrainWoodgrain

15 standardkulörer

Ytor, färger, dekorer
Woodgrain, Silkgrain
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Skyddsskikt ■ NYHET för ett långvarigt vackert 
utseende på porten

Ytskikt. Skyddslacket gör sektionens yta extra okänslig,  
reptålig och smutsavvisande.

Ytskikt ”anti-graffiti”. Skyddslacket på sektionens yta samt på fönster, 
designelement osv. gör det möjligt att ta bort graffiti med ett 
specialrengöringsmedel.

➔ Finns för ytorna Woodgrain  
och Silkgrain.

Karm och portblad  
med likadant utseende

Den harmoniska designen hos en 
port skapas genom många små 
detaljer: det fasta överpartiet  
levereras alltid med samma 
utseende 1) som portsektionerna. 
Allt passar ihop. Sidokarmarna  

levereras som standard med  
vit Woodgrain-yta2). Med 
karmbeklädnader kan 
sidokarmarna enkelt anpassas  
till sektionernas yta.

➔ Mer information finns från  
sidan 80.

1) för Duragrain-yta i en anpassad nyans till portsektionen eller för valfri RAL-kulör
2) för LPU 67 Thermo och LPU 42 i Premium-utföranden i Gråvit RAL 9002

Valfri RAL

Woodgrain- och Silkgrain-ytorna finns som tillval 
i cirka 200 RAL*-kulörer samt i många NCS- och 
DB-kulörer.

Observera följande:

Takskjutportarna levereras som standard med 
insida i Gråvit RAL 9002.
Mörkare färgnyanser bör undvikas på isolerade 
stålportar, eftersom stark sol kan göra att plåten 
bucklas och porten skadas.
Alla kulörer är enligt RAL-skalan. Observera att 
bilderna på kulörerna och ytorna av 
trycktekniska skäl kan avvika något från 
verkligheten. Kontakta din Hörmann-
återförsäljare för mer information.

* RAL-Classic-kulörer, gäller ej pärleffekt-  
och signalfärger

Woodgrain

RAL 9016 Trafikvit

Silkgrain

RAL 9016 Trafikvit

Standardkulörer

CH 703 Titan Metallic ■ NYHET

RAL 9007 Grå aluminium

RAL 9006 Vit aluminium

RAL 9005 Djupsvart ■ NYHET

RAL 8028 Jordbrun

RAL 7040 Fönstergrå

RAL 7039 Kvartsgrå ■ NYHET

RAL 7035 Ljusgrå

RAL 7030 Stengrå

RAL 7016 Antracitgrå

RAL 7015 Skiffergrå ■ NYHET

RAL 7012 Basaltgrå ■ NYHET

RAL 6009 Grangrön

RAL 6005 Mossgrön

RAL 1015 Ljus elfenben

Isolerade sektioner

Galvanisering

Polyester grundskikt

Ytskikt eller ytskikt ”anti-graffiti”

Endast hos Hörmann

Portblad, överstycke och sidokarmar med  
samma utseende i Woodgrain, Trafikvit RAL 9016
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Sandgrain

Standardkulör

RAL 9016 Trafikvit

Standardkulörer

RAL 9006 Vit aluminium

RAL 8028 Jordbrun

RAL 7016 Antracitgrå

Ytor, färger, dekorer
Sandgrain, Planar, Decograin
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DecograinPlanar

Decograin-dekor

Titan Metallic CH 703: antracit med metalleffekt

Golden Oak: mellanbrun, guldgul ekdekor

Dark Oak: valnötsfärgad ekdekor

Night Oak: mörk-intensiv ekdekor*

Rosewood: mahognyfärgad trädekor*

Winchester Oak: naturfärgad vildekdekor*

* inte för LPU 67 Thermo

Standardkulör

CH 9016 Matt deluxe Trafikvit

Standardkulörer

CH 9006 Matt deluxe vit aluminium

CH 9007 Matt deluxe grå aluminium

CH 7016 Matt deluxe antracitgrå

CH 8028 Matt deluxe jordbrun

CH 703 Matt deluxe antracit metallic
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Ytor, färger, dekorer
Duragrain

Duragrain

Reptålig och smutsavvisande
Den innovativa digitaltryckmetoden i kombination med 
ytskiktet av högkvalitativt skyddslack finns bara hos 
Hörmann. Detta är grunden för en permanent vackert 
utseende på porten.
För Duragrain-portar levererar vi som tillval 
karmbeklädnaderna i en kulör som passar dekoren.

Duragrain
mycket reptålig

Isolerade sektioner

Galvanisering

Grundmålning

Innovativt digitaltryck

Ytskikt med skyddslack av hög kvalitet
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Betong Noce Sorrento balsamico

Beige Noce Sorrento natur

Mocka Sapeli

Grå (Grigio) Sheffield

Mörkgrå (Grigio scuro) Teak

Rostigt stål Used look

Bambu Valnöt Terra

Bränd ek Valnöt Kolonial

Körsbär Vitborstad

Naturek Vit ek

Gran Vitoljad ek

Rostig ek Vittvättad ek

Observera följande:

Duragrain-portarna levereras i allmänhet med insida i Gråvit RAL 9002.  
En smal gråvit rand blir därmed synlig mellan sektionerna när porten 
öppnas utifrån.

Sidokarmar och överstycke levereras som standard i Woodgrain, Trafikvit 
RAL 9016. Som tillval kan du få överstycks- och karmpartier i en kulör  
som matchar dekoren eller i valfri RAL-kulör.

Individuellt tryck
Designa din egen Duragrain-port med ett eget  
personligt motiv. Kontakta din Hörmann-återförsäljare 
för mer information.
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Takskjutportar i massivt trä
LTH 42

S-profil, nordisk gran M-profil, nordisk gran

L-profil, nordisk gran Kassett, nordisk gran

Standard-motiv

LTH 42

Sektionsmaterial Massivt trä

Sektionstjocklek 42 mm

Värmeisolering
U-värde inbyggd port

2,9 W/ (m²·K) 1)

Vindbelastning 3) Klass 3

Täthet luft/vatten Klass 0 2) / Klass 0 2)

Bredd max.
Höjd max.

5000 mm
3000 mm

1) U-värdena gäller inbyggda portar utan fönster i storleken: 
5000 × 2250 mm

2) Portar med ventilationsöppningar, på begäran klass 2 – 3
3) Högre vindbelastningsklasser på begäran
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Fönstervariante

Designmotiv

Motiv 401, nordisk gran Motiv 402, nordisk gran Motiv 403, nordisk gran

Motiv 404, nordisk gran Motiv 405, med slagportsbeslag ”exklusiv” 
som tillval, nordisk gran

Motiv 405, nordisk gran

Nordisk gran

Nordisk gran med borstad yta

Hemlock

Hemlock med borstad yta

V-kassettfönster V0

Kalkvit, laserad eller täckande

Tall

Teak

Palisander

Ebenholts

Agatgrå

Grangrön

Nordisk röd

Träslag

8 trälasyrer
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Standardutrustning
För en säker och hållbar portfunktion
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Dragfjäderteknik med fjäder-i-fjäder-system 
upp till 4000 mm portbredd resp. 2625 mm porthöjd
Det patenterade systemet säkrar portbladet på ett tillförlitligt  
sätt mot fall och förhindrar att en trasig fjäder slungas  
iväg och skadar människor.

Torsionsfjäderteknik med integrerad fjäderbrottssäkring 
från 4000 mm portbredd eller 2625 mm prothöjd samt  
för portar med gångdörr och portar av massivt trä
Den patenterade fjäderbrottsäkringen stoppar genast portrörelsen  
vid eventuellt fjäderbrott, och portbladet kan inte falla ner.

Säker portstyrning i säkerhetslöpskenor 
Inställbara, patenterade löprullar, stabila rullhållare och 
säkerhetslöpskenor förhindrar uråkning. Portbladet  
är säkert uppfällt under taket.

Fingerklämskydd 
på utsidan och insidan och vid gångjärnen
Genom portsektionernas unika form finns det inga ställen där man kan 
klämma sig. Vare sig mellan sektionerna eller på gångjärnen.

Ingreppsskydd på sidokarmarna 
Hos Hörmann är sidokarmarna helt slutna, hela vägen uppifrån 
och ner. På så sätt är det omöjligt att greppa mellan portbladet  
och karmen!

Karmfot i plast 
Den 4 cm höga karmfoten  
av plast omsluter karmen  
i områden som är utsatta  
för rost och ger ett varaktigt 
skydd mot eventuell korrosion. 
Till skillnad från 
konkurrenternas lösningar  
ger denna lösning ett 
långtidsskydd även i de fall 
vattnet inte rinner undan utan 
står kvar under en längre tid. 
Tillsammans med portens 
golvtätning bildar karmfoten 
även ett snyggt avslut rent 
visuellt.

Endast hos Hörmann

Europeiskt patent
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Utrustningstillval
För bättre komfort och säkerhet

Premium-utförande 
För LPU 42, LPU 67 Thermo, ART 42 och ART 42 
Thermo: För en vacker innervy är beslagen, karmarna, 
löpskenorna och anslutningsskenan målade i grått 
RAL 9002 1) på samma sätt som sektionernas innersida. 
Tandemlöphjulen ger en ännu tystare och skonsammare 
portrörelse.

Ventilationsöppning vid toppsektionen 
För LPU 67 Thermo 2) och LPU 42 2) med drivenhet 
SupraMatic eller ProMatic (tillverkningsår 2012  
och framåt): Med den fällbara rullhållaren (tillval) öppnar 
du bara den övre sektionen av porten för att ventilera 
garaget. Portens nedre sektion förblir stängd mot golvet 
och förhindrar att små djur eller löv kan komma in.

Nödfrikoppling 
För LPU 42, LTE 42 och LTH 42: För att låsa  
upp ditt garage manuellt från utsidan i en nödsituation  
kan du använda ett nödfrikopplingslås. Den diskreta 
rundcylindern (kan inte integreras i husets låssystem) är 
ansluten på insidan till nödupplåsningen av drivskenan.

Porthandtag med nödfrikoppling 
För alla portutföranden: Porthandtaget är utrustat med 
ett lås som kan integreras i husets låssystem. Använd 
handtaget för att låsa upp nödupplåsningen av drivskenan 
via en Bowden-kabel på insidan av porten. Porthandtagen 
finns i följande utföranden: svart plast, gjuten aluminium 
vit, RAL 9016, borstat rostfritt stål (se fig.), gjuten 
aluminium brun, RAL 8028.

ThermoFrame 
För alla portutföranden: Plastprofilen som enkelt 
monteras tillsammans med portkarmen bryter köldbryggan 
effektivt och förbättrar isoleringen mot karmen och 
murverket med upp till 15 % 3). Utöver detta finns extra 
tätningsläppar som tätar bättre på båda sidor och i övre 
delen av porten, och på så sätt minskar förlusten  
av värmeenergi inifrån garaget.

1) Fjäderteknik inkl. hållare, fjäderbrottsäkring, lintrumma och galvaniserad 
motorskena

2) endast N-, L-, Z-beslag, ej möjligt för portar med gångdörr
3) i en isolerad takskjutport LPU 42 i storleken: 5000 × 2250 mm
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Säkerhetsutrustning baserad på RC 2
Standard på LPU 67 Thermo, tillval för LPU 42: Den certifierade 
säkerhetsutrustningen enligt DIN / TS 18194, baserat på 
RC 2 DIN / EN1627, gör din port ännu säkrare

RC2
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Sidodörrar
Sidodörrar för garage NT 60 / NT80

Dörrstorlekar *
 • Bredd (1-flyglig)  

990 – 1115 mm
 • Bredd (2-flyglig)  

1130 – 3000 mm
 • Höjd (1- / 2-flyglig)  

1990 – 2183 mm

Dörrbladsram
 • Utförande smal   

(profiltyp 1, endast för 1-flygliga sidodörrar)
 • Utförande bred   

(profiltyp 2)

Standardutrustning
 • 60 mm tjocka väderbeständiga 

aluminiumprofiler i sektionernas färg eller 
i Duragrain-fyllningar i en nyans anpassad  
till dekoren 

 • Gångflygel med plast-dörrhandtagsbeslag svart 
med ovalrosetter och profilcylinderlås 

 • 3-dimensionellt justerbara gångjärn tillgängliga  
i svart, vitt eller aluminium naturlig ton 

Utrustningstillval
 • Dörrhandtags- eller växelbelsag i aluminium 

naturlig ton, , gjuten aluminium RAL 9016 , 
gjuten aluminium brun , borstat rostfritt  
stål 

 • Dolt liggande gångjärn för elegant dörrvy  
i utförande med aluminium-blockkarm 

 • Stödregel för låsning av stativflygel i 2-flygliga 
sidodörrar 

 • Inbrottsförebyggande RC 2-säkerhetsutrustning 
med 3-punktslås (spärrhake, regel, 2 låshakar) 
och säkerhetsrosett för utförandet med bred 
flygelram (profiltyp 2) 

 • 2-flygliga sidodörrar med asymmetrisk delning

* beroende på flygelramutformningen
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Utförande med värmeisolering NT80
 • Aluminiumprofilsystem, karm och tröskel 

med termiskt bruten köldbrygga
 • 80 mm byggdjup

Flerfunktionsdörr MZ Thermo
 • Portblad och tröskel med bruten köldbrygga
 • mycket bra termiskt dammvärde  

på 1,2 W/ (m²·K).
 • Som tillval i RC 2-utförande (KSI Thermo)

Detta testade inbrottsskydd i våra sidodörrar med 
3-punktslås rekommenderas även av polismyndigheter.
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Gångdörrar
Med låg tröskel
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Portutföranden
 • LPU 42 (upp till 5 m portbredd)

Fria öppningsbredder
 • Bredd 830 mm
 • Bredd 1140 mm

Standardutrustning
 • Dörrkarm av aluminium anodiserad i naturlig ton 
 • Stabil dörrlåsning förhindrar att dörrbladet skevar  

alt. bågnar 
 • Dolda gångjärn för ett enhetligt utseende) 
 • Skjutskensdörrslutare inkl. integrerad 

öppningsbegränsning och låsenhet 

Utrustningstillval
 • Dörrkarm i aluminium i RAL efter eget val (skiljer sig 

också från portfärgen) eller i en färglackering som är 
anpassad till dekoren (Planar, Decograin, Duragrain ytor)

 • integrerad dörrstängare inklusive uppställningsenhet  
för optimalt skydd och utseende 

 • Multipel låsning med en skruv och en hakregel per 
sektion för bättre stabilitet och ökat 
inbrottsförebyggande 

 • ledande ljusbarriär VL 2 stoppar dörren kontaktlöst 
och ökar säkerheten 

Observera följande:

Kassettportar som placeras intill varandra med samma portbredd, 
med eller utan gångdörr, kan i vissa fall ha olika utseende.
Handmanövrerade portar med gångdörr har inget utvändigt 
dörrhandtag. De låses från insidan.
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Mycket snabb portöppning och smarta 
extrafunktioner

 • 75 % högre öppningshastighet*  

på upp till 25 cm/s

 • Smart manövrering med BlueSecur App

 • Bekväm ventilation av garaget

 • Extra öppningshöjd

 • Upp till 3 (SupraMatic E) resp. 5 ggr* 
(SupraMatic P) ljusare LED-belysning

 • Enkel programmering med dubbel 
7-modulsdisplay

 • Högkvalitativ kåpa i rostfritt stål

 • Möjlighet till sammankoppling med 
Smarta hem-system finns via HCP-
gränssnitt

 • Låg strömförbrukning på mindre  
än 1 W i standby

Garageportsmotorer SupraMatic E SupraMatic P

Bluetooth-mottagare
integrerad, till- och 
frånkopplingsbar

integrerad, till- och 
frånkopplingsbar

HCP-gränssnitt integrerat integrerat

Cykler per dag / timme 25 / 10 50 / 10

Drag- och tryckkraft 650 N 750 N

Toppkraft 800 N 1000 N

Öppningshastighet max. 25 cm/s 25 cm/s

Belysning 20 LED 30 LED-löpljus

Portbredd max. 5500 mm 6000 mm

Portyta max. 13,75 m² 15 m²

* jämfört med ProMatic serie 3

Hörmann BlueSecur

Handsändare HSE 4 BS 
med 4 knappar, svart 
strukturerad yta och 
ändkåpor i krom ingår som 
standard

Garageportsmotorer
SupraMatic 4

Enkel 
manövrering via 
smartphone 
med Hörmann 
BlueSecur App

Endast hos Hörmann

Europeiskt patent
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Premiumkvalitet till bra pris

 • 40 % högre öppningshastighet*  
på upp till 20 cm/s

 • Bekväm ventilation av garaget

 • Extra öppningshöjd

 • Upp till 2 ggr* ljusare LED-belysning

 • Möjlighet till sammankoppling  
med Smarta hem-system finns  
via HCP-gränssnitt

 • Låg strömförbrukning på mindre  
än 1 W i standby

Garageportsmotorer ProMatic 4 ProMatic 4 Akku

Bluetooth-mottagare tillval (HET-BLE) tillval (HET-BLE)

HCP-gränssnitt integrerat integrerat

Cykler per dag / timme 25 / 10 5 / 2

Drag- och tryckkraft 600 N 500 N

Toppkraft 750 N 600 N

Öppningshastighet max. 20 cm/s 16 cm/s

Belysning 10 LED 10 LED

Portbredd max. 5000 mm 4000 mm

Portyta max. 11,25 m² 9 m²

Handsändare HSE 4 BS, 
med 4 knappar, svart 
strukturerad yta och 
ändkåpor i plast ingår  
som standard

Garageportsmotorer
ProMatic 4

ProMatic 4 Akku
För garage utan el

Batteri med solcellsmodul
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Tillbehör
Handsändare

HS 5 BS
4 knappfunktioner plus 
avläsningsknapp,  
högglansyta svart eller vit

HS 5 BS
4 knappfunktioner plus 
avläsningsknapp, strukturerad  
yta svart matt

HS 4 BS
4 knappfunktioner, strukturerad  
yta svart matt

HS 1 BS
1 knappfunktion, strukturerad  
yta svart matt

HSD 2-C BS
Högglansförkromad, 
2 knappfunktioner, kan även 
användas som nyckelring

HSZ 1 BS
1 knappfunktion, placeras  
i bilens 12-voltsuttag

Handsändarhållare
i svart eller vit högglansyta, 
strukturerad yta svart matt,
för HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS

Fäste till handsändare
För montering på vägg eller  
för att sätta fast på bilens 
solskärm, transparent, för: 
HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS 
liksom HSE 1 BS och HSE 4 BS

HSE 1 BS
1 knappfunktion, inkl. ögla  
för nyckelring, strukturerad  
yta svart matt

HSE 4 BS
4 knappfunktioner, inkl. ögla  
för nyckelbrickor, strukturerad  
yta svart matt med krom- eller 
plastlock

HSE 4 BS
4 knappfunktioner, inkl. ögla för nyckelring
Högglansig yta med kromhylsor, färger (bild från vänster):  
antracitgrå, frostgrå, klassisk grå, kolfiber-look, silver ■ NYHET

➔ Det kompletta tillbehörsprogrammet finns  

i broschyren Garageports- och grindmotorer.
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Kodlås CTV 3-1
3 funktioner, mycket robust med 
metallknappsats, kåpa i 
pressgjuten zink i vit aluminium 
RAL 9006 med skydd i rostfritt stål

Fingerskanner FL 150
2 funktioner, styrning med hjälp av 
fingeravtryck, kan lagra upp till 150 
fingeravtryck, kåpa av pressgjuten 
zink i vit aluminium RAL 9006 med 
skydd i rostfritt stål

Nyckelbrytare  
 STUP 50
 STAP 50

I infällt och utanpåliggande 
utförande, inkl. 3 nycklar, kåpa  
av pressgjuten zink i vit aluminium 
RAL 9006 med skydd av rostfritt 
stål

Invändig fuktsensor HKSI
För att övervaka luftfuktigheten  
i garaget och ventilera automatiskt, 
plastkåpa i renvitt RAL 9010

Invändig tryckknapp FIT 2-1 BS
2 funktioner, anslutningsmöjlighet 
för max 2 manöverelement via 
kabel t.ex. nyckelbrytare, plastkåpa 
i vit RAL 9010

Invändig tryckknapp IT 1b-1
Stor, belyst knapp för bekväm 
öppning av porten, plastkåpa  
i vit RAL 9010

Transponderlås TTR 1000-1
1 funktion, programmering av 1000 
nycklar, 1 nyckel och 1 kort 
leveransomfattningen (fler kan fås 
på begäran), kåpa av pressgjuten 
zink i vit aluminium RAL 9006

Kodlås CTP 3-1
3 funktioner, med upplysta 
symboler och beröringskänslig 
svart pekyta, kåpa av pressgjuten 
zink i vit aluminium RAL 9006

Kodlås och tryckknappar

Knapp

Kodlås FCT 3 BS
För 3 funktioner, med 
knappbelysning, kan monteras 
infällt eller utanpåliggande, 
plastkåpa i ljusgrå RAL 7040 (även 
med 10 funktioner och fällbart lock, 
lackerad i vit aluminium RAL 9006)

Kodlås FCT 10 BS
10 funktioner, med knappbelysning 
och fällbart lock, kan monteras 
infällt eller utanpåliggande, 
plastkåpa lackerad i vit aluminium 
RAL 9006

Trådlös fingerskanner FFL 25 BS
2 funktioner, upp till 25 
fingeravtryck, med fällbart lock, 
kan monteras infällt eller 
utanpåliggande, plastkåpa 
lackerad i vit aluminium RAL 9006

Invändig tryckknapp FIT 5 BS
4 knappfunktioner plus 
avläsningsknapp, plastkåpa  
i vit RAL 9010
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Moderniseringslösningar
För speciella inbyggnadssituationer

Standardmontage 
I idealfallet har garaget redan minst 90 mm sidoanslag. 
Vid montaget går det att skruva fast karmen direkt  
i väggen bakom öppningen. Hörmanns takskjutportar 
levereras med allt monteringsmaterial som behövs  
för denna inbyggnadssituation.

Karmfodringssats ■ NYHET 
Plastprofilen monteras mellan karmen och väggen.  
Om ytterväggen är fuktig förhindrar profilen att vätan förs 
över till karmen och förebygger därmed rostbildning 
effektivt.

Karmbeklädnader
För en harmonisk helhetsbild kan sidokarmarna med 
karmbeklädnader enkelt anpassas till sektionernas yta.

 55 mm bred karmbeklädnad inkl. häftande dynor  
för enkelt montage bakom öppningen, med litet 
sidoanslag (< 90 mm )

 90 mm bred karmbeklädnad för montage i öppningen, 
mot väggen

Specialfäste för sidoinfästning av karmen
Med det universella specialfästet som tillval kan man fästa 
takskjutportens karm i garagets sidovägg. Ojämnheter 
i väggen utjämnas och väggens insida förblir intakt.

 Montage vid upp till 35 mm väggavstånd
 Montage vid sned och ojämn sidovägg
 Montage med värmeisoleringssystem
 Montering på icke bärande fasader (klinker eller 

värmeisolering) med sidostopp från 90 till 125 mm  
och monteringsdjup från 160 till 240 mm  
(beroende på förankringens utformning).
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Stormtröskel 
Profilen monteras enkelt på marken och förseglar 
dessutom portens nedre kant. Det förhindrar inlopp  
av vatten över hela portbredden. Den låga höjden 
säkerställer en hinderfri infart.

Utjämningsset för sneda golv 
Den justerbara golvprofilen utjämnar portbladets 
nederkant upp till en höjdskillnad på 20 mm.  
Setet för karmutjämning består av 2,5 mm tjocka 
plastplattor som placeras under karmfötterna.

Byte av vipportar
När en äldre vipport ska demonteras för att montera  
in en ny LPU 42-takskjutport måste ofta golvet jämnas ut. 
Med våra moderniseringslösningar krävs inte längre detta 
arbete.

Stoppskena renovering 
Ersätter den gamla stoppskenan på en vipport för en ren 
golvstängning till garaget.

Justeringsset 
Setet innehåller en utjämningsprofil och speciella 
portbeslag. Karmen måste förkortas med 25 mm när setet 
används. Det går att beställa den i önskat mått eller korta 
av den på plats.

Set Reno RZ ■ NYHET 
Bakre delen av plastkarmfoten kopplas ur så att denna 
kan monteras på den gamla vipportens golvskena. Satsen 
består av en speciell uppfångare och en specialformad 
markätning, som tätar porten rent framför stoppskenan.
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Moderniseringslösningar
Med eleganta paneler

Fast överparti 
I idealfallet har garaget redan minst 100 mm fritt utrymme 
vid överstycket (minst 115 mm vid portar med drivenhet). 
Det fasta överpartiet för standardmontage bakom 
öppningen levereras som standard i 95 mm höjd.  
Det finns även i höjden 125 mm.

Isolerat överparti 
Ett isolerat överparti för montage i öppningen med 
likadant utseende som porten täcker ett större mellanrum 
mellan taket och det fasta överpartiet. Även fönster  
är möjligt efter en teknisk kontroll. Detta parti kan även 
levereras med aluminiumlister som tillval.

Tätslutande fast överparti 
För LPU 42-portar är det här fasta överpartiet den 
elegantaste lösningen för en osynlig övergång till 
portbladets överdel. När porten är stängd hamnar  
den översta portsektionen i linje med det fasta partiet.

Täckkarmsset för överstycke och sidovägg
För montering i öppningen kan man montera en port  
i standard- eller moderniseringsstorlek. Resterande 
mellanrum mellan överstycket och övre portsektion  
eller sidovägg och sidokarm (max 35 mm) täcks  
av täckkarmssetet som finns som tillval. Detta set  
består av skydd, ändkåpor och fästmaterial. Med en 
karmbeklädnad som tillval täcks även sidokarmen:

 95 mm bredd för montering i valvets insida
 125 mm bredd för montering framför valvets insida.

Renoveringsparti-set 
Fula mellanrum och trasiga kanter vid överstycket  
och runt öppningen täcker man snyggt och enkelt  
med renoveringssatsen som tillval. Då behövs inga  
mur- eller putsarbeten.
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Woodgrain Silkgrain Sandgrain Planar Decograin Duragrain

Karmbeklädnad ● ● ● ● ● □

Fast överparti ● ● ● ● ● □

Sektionspartier ● ● ● ● ● ●

Täckkarmsset ● ● ● ● ● □

Tätslutande fast överparti ● ● ● ● ● ●

Renoveringsparti-set ● ● ● ● ● □

  =● Beklädnad / panel och portsektioner i samma yta, kulör eller dekor
  =○ Beklädnad / parti med slät yta och i samma kulör som dörrsektionen
  =□ Beklädnad / parti med slät yta och i lämplig nyans till portsektionen eller i valfri RAL-kulör
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Takhöjder och genomfartshöjder

Z-beslag N-beslag L-beslag Z-beslag

min DE 1) LDH 2) min DE 1) LDH min DE 1) LDH 3) min DE 2) LDH

med drivenhet med drivenhet

D
ag

hö
jd

 (R
M

)

3000 3210 3000 3115 2970

D
ag

hö
jd

 (R
M

)

2875 3085 2875 2990 2845

2750 2960 2750 2865 2720

2625 2740 2595 2835 2625 2740 2595

2500 2615 2470 2710 2500 2615 2470

2375 2490 2345 2585 2375 2490 2345

2250 2365 2220 2460 2250 2365 2220

2125 2240 2095 2335 2125 2240 2095 2205 2320 2175

2000 2115 1970 2210 2000 2115 1970 2080 2195 2050

1875 1990 1845 2085 1875 1990 1845 1955 2070 1925

med manuell manövrering med manuell manövrering

D
ag

hö
jd

 (R
M

)

3000 3210 2950 3100 2900

D
ag

hö
jd

 (R
M

)

2875 3085 2825 2975 2775

2750 2960 2700 2850 2650

2625 2725 2545 2835 2575 2725 2525

2500 2600 2420 2710 2450 2600 2400

2375 2475 2295 2585 2325 2475 2275

2250 2350 2170 2460 2200 2350 2150

2125 2225 2045 2335 2075 2225 2025 2205 2305 2125

2000 2100 1920 2210 1950 2100 1900 2080 2180 2000

1875 1975 1795 2085 1825 1975 1775 1955 2055 1875

1) med ThermoFrame och drivenhet: se inbyggnadsdata
2) LPU 67 Thermo: LDH – 55 mm
3) LPU 42: LZ > 3010 mm  = LDH – 80 mm; LPU 67 Thermo: LZ < 3000 mm  = LDH – 55 mm, LZ > 3010 mm  = LDH – 105 mm

Mått i mm

Standard- och specialstorlekar 1) Moderniseringsstorlekar2)

D
ag

hö
jd

 (R
M

)

3000 ●

D
ag

hö
jd

 (R
M

)

2875

2750 ● ●

2625

2500 ● ● ● ●

2375 ● ● ● ●

2250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2125 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2080 ● ● 2205 ● ●

2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2080 ● ● ● ●

1875 ● ● ● 1955 ● ● ●

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

60
00

21
90

23
15

24
40

29
40

Fritt karmmått (LZ) LZ

24
30

25
55

26
80

28
05

29
30

31
80

34
30

36
80

39
30

41
80

44
30

46
80

49
30

51
80

54
30

56
80

61
80

23
70

24
95

26
20

31
20

Garageinnermått (GIM) GIM

  =● Möjliga standardstorlekar för leverans, beroende på porttyp och portmotiv. Mellanstorlekar kan levereras som specialstorlek
1) LPU 67 Thermo finns bara i specialstorlekar upp till 5000 mm portbredd, SPU F42 Plus finns upp till 7000 × 5000 mm
2) ej möjligt vid kassettmotiv med Decograin-yta och vid portar i massivt trä

Z-beslag för LPU 42 Silkgrain,
LPU 67

Z-beslag N-, L-beslag

Storlekar och inbyggnadsdata
LPU 67 Thermo, LPU 42, LTE 42
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Förklaringar

Motorskenor

K Kort skena

M Medellång skena

L Lång skena

Beställningsmått

LZ Fritt karmmått

RM Daghöjd

DE Takhöjd

W Totallängd drivenhet

LDH Fri genomfartshöjd

GIM Garageinnermått

ET Inskjutsdjup

OBS:
Vid portar i mörka kulörer som är utsatta för solljus ska motorn 
monteras 40 mm högre upp.

Beslagstyper som höglyftsbeslag samt mer information finns  
i avsnittet om inbyggnadsdata eller hos din Hörmann-
återförsäljare.

Vertikalsnitt (med drivenhet)
Z-beslag

OFF

Invändigt

ET ≥ RM + 510

RM + 470

DE
 ≥

 R
M

 +
 1

15

RM

LD
H

RM
 –

 4
00

RM
 –

 6
5

1000

490

155

W

N-beslag

OFF

Invändigt

ET ≥ RM + 510

RM + 470

DE
 ≥

 R
M

 +
 2

10

RM
 +

 1
55

RM LD
H

RM
 –

 2
85

RM
 +

 4
5

1000

490

155

W

Horisontalsnitt
Z-, N-, L-beslag

Invändigt

LZ

GIM ≥ LZ + 180
≥ 90 ≥ 90

15
5

(*2
40

)

12
5

L-beslag

OFF

Invändigt

DE
 ≥

 R
M

 +
 1

15

RM

LD
H

RM
 –

 4
00

RM
 –

 6
5

ET ≥ RM + 750

RM + 670

RM + 550

1000

490

155

W

Hela drivenhetens längd (W) Z-beslag N-beslag L-beslag

Portar med drivenhet

Porthöjd max.

2125 (K) 3200 32001) 3200

2250 (K) 32002)

2375 (M) 3450 34501) 3450

2500 (M) 34502)

2625 (L) 4125

3000 (L) 4125 4125

1) Porthöjd max. endast för LPU 67 Thermo
2) Porthöjd max. endast för LPU 42, LTE 42

Inbyggnad med Z-, N-, L-beslag
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LF
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M
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Storlekar och inbyggnadsdata
Sidodörrar

Sidodörrar i stål och massivt trä – horisontalsnitt

Mått i mm

Sidodörr med aluminiumblockkarm profiltyp 1
Inbyggnad bakom öppningen

2-flyglig sidodörr med aluminiumblockkarm profiltyp 2
Inbyggnad i öppningen

 • 2-flyglig sidodörr med asymmetrisk delning
 • 2-flyglig sidodörr som öppnas inåt och utåt

Sidodörr med aluminiumblockkarm profiltyp 2
Inbyggnad i öppningen

Sidodörr av massivt trä
Inbyggnad bakom öppningen

Sidodörr med aluminiumhörnkarm profiltyp 1 eller 2
Inneranslag

Sidodörr av massivt trä
Inbyggnad bakom 
öppningen

Sidodörr med 
aluminiumblockkarm 
profiltyp 2
Inbyggnad bakom 
öppningen

Sidodörr med 
aluminiumblockkarm 
profiltyp 2
Inbyggnad i öppningen

Sidodörr med 
aluminiumhörnkarm 
profiltyp 2
Ytteranslag

Sidodörrar i stål och massivt trä – vertikalsnitt

In
vä
nd
ig
t

In
vä
nd
ig
t

12
0

In
vä
nd
ig
t

OFF OFF

RAM = LF – 20

LF

LDB = RAM – 136

BRB = LF – 10

LDB = BRB – 76

RAM = BRB + 56

LF

LF75 75

RAM = LF + 150

RAM = LF – 20

LF
RAM = LF + 136

LF = LDB68 68

68

68

68

166

10

10

10

10

55

68

LF
 =

 L
DH

68

60 53

LD
H 

= 
LF

 –
 7

8
10

LF

Invändigt

Invändigt

Invändigt

Invändigt

Invändigt

BR
H 

= 
LF

 –
 1

0

LD
H 

= 
BR

H 
– 

38

RA
M

 =
 B

RH
 +

 1
8

In
vä
nd
ig
t

LF
 =

 L
DH

75
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Mått i mm

Mer information finns i avsnittet  
om inbyggnadsdata eller hos  
din Hörmann-återförsäljare.

FörklaringarSidodörrar i stål

Profiltyp 1 (inbyggnad bakom öppningen) med S-, M-, L-profil, S-kassett, blockkarm

LF för öppning Beställningsmått = RAM Höjd för dörrtrycke* 
från OFF Sektionshöjd B

855 – 875  × 1990 – 2000 990  × 2058 955 500

855 – 875  × 2115 – 2125 990  × 2183 1010 531

980 – 1000  × 1990 – 2000 1115  × 2058 955 500

980 – 1000  × 2115 – 2125 1115  × 2183 1010 531

Profiltyp 2 (inbyggnad bakom öppningen) med S-, M-, L-, D-, T-profil, S-kassett, blockkarm

LF för öppning Beställningsmått = RAM Höjd för dörrtrycke* 
från OFF Sektionshöjd B

855 – 875  × 1990 – 2000 990  × 2058 1050 500

855 – 875  × 2115 – 2125 990  × 2183 1050 531

980 – 1000  × 1990 – 2000 1115  × 2058 1050 500

980 – 1000  × 2115 – 2125 1115  × 2183 1050 531

Profiltyp 2 (inbyggnad i öppningen) med S-, M-, L-, D-, T-profil, blockkarm

LF för öppning Beställningsmått = RAM Höjd för dörrtrycke* 
från OFF Sektionshöjd B

875  × 2000 855  × 1990 1050 500

875  × 2125 855  × 2115 1050 531

1000  × 2000 980  × 1990 1050 500

1000  × 2125 980  × 2115 1050 531

Profiltyp 1 (öppnar bara inåt, inbyggnad inneranslag) med S-, M-, L-profil, S-kassett, hörnkarm

Beställningsmått = BRM Höjd för dörrtrycke* 
från OFF Sektionshöjd B

875 × 2000 955 500

875 × 2125 1010 531

1000 × 2000 955 500

1000 × 2125 1010 531

Profiltyp 2 (inbyggnad inner- eller ytteranslag) med S-, M-, L-, D-, T-profil, hörnkarm

Beställningsmått = BRM Höjd för dörrtrycke* 
från OFF Sektionshöjd B

875 × 2000 1050 500

875 × 2125 1050 531

1000 × 2000 1050 500

1000 × 2125 1050 531

Förklaringar

P1 Profiltyp 1 (smal dörrbladsram)

P2 Profiltyp 2 (bred dörrbladsram)

LDB Fri genomgångsbredd

LDH Fri genomgångshöjd

RAM Ramyttermått

LF Fritt färdigmått

BRM Byggnadsriktmått

BRB Byggnadsriktmått bredd

BRH Byggnadsriktmått höjd

OFF Överkant på färdigt golv

Specialstorlek

1-flygliga sidodörrar:
på begäran
2-flygliga sidodörrar:
1330 – 2500 × 1960 – 2558 mm

* Höjd för dörrtrycke vid specialstorlekar finns 
i inbyggnadsdata.

Sidodörrar i massivt trä

Inbyggnad bakom öppningen (S-, M-, L-profil, kassett)

Beställningsmått = RAM LF för öppning Höjd för dörrtrycke* från OFF

1005  × 2190 855 – 875  × 2115 – 2125 1050

1130  × 2190 980 – 1000  × 2115 – 2125 1050

Inbyggnad bakom öppningen (motiv 401, 403, 404, 405)

Beställningsmått = RAM LF för öppning Höjd för dörrtrycke* från OFF

1130  × 2190 980 – 1000  × 2115 – 2125 1050
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Portarna som visas är delvis specialutrustade och motsvarar inte alltid standardutförandet. De avbildade kulörera och ytorna kan av trycktekniska skäl avvika något.  
Skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, även delvis, endast med vårt tillstånd. Rätten till ändringar förbehålls.
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Upplev Hörmann-kvalitet för nybyggen  
och modernisering

Med produkter från Hörmann blir det enkelt att planera. Välj bland beprövade  

lösningar och kombinera högklassiga produkter som fungerar perfekt tillsammans.

GARAGEPORTAR. PORTMOTORER OCH DÖRRÖPPNARE. ENTRÉDÖRRAR. INNERDÖRRAR. 

STÅLDÖRRAR. KARMAR.


