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              Hörmann: betörésvédelemben is az élvonalban! 

 
Hova megy szívesen a betörő? – ahová elsősorban a tulajdonos gondatlansága, 

figyelmetlensége miatt könnyen bejut. Ez lehet egy nyitva felejtetett ablak, egy nem 

minőségi bejárati ajtó, amit könnyen be lehet feszíteni, vagy a hengerzár áttörésével 

kinyitni. A hívatlan vendégek nem válogatnak a módszerekkel. Szerencsére a 

lakástulajdonosok azonban egyre tudatosabban figyelnek a vagyonvédelemre, a 

biztonságra. A Hörmann bejárati ajtó termék-portfóliójában a legmagasabb színvonalat 

kínálja ezen a területen is. 

 

„A felderített esetek alapján elmondhatjuk, hogy Magyarországon megközelítőleg 2 
percenként történik egy vagyonelleni bűncselekmény, amelyből minden hatodik betöréses 
lopás. Legalább ugyanennyi a felderítetlen bűncselekmények aránya. A listát a belváros 
vezeti, de a XII. kerületben is kimagasló a bűnözési arány.” – mondta Mester Nándor, az 
Otthontérkép vezető elemzője. Minél pirosabb egy kerület az Otthontérkép oldalán 
elérhető, a kínálati átlagár és a bűnözési ráta alapján öt évre visszamenőleg érvényes és 
nemrég frissített besorolásán, annál ajánlatosabb azt elkerülni, a lakásvásárlást az adott 
környéken megfontolni. A betörők közt is vannak olyanok, akiknek mindegy, hogy hová 
törnek be, visznek mindent, ami mozdítható, és vannak, akik alaposan felkészülnek, kifigyelik 
a házat, az ott lakók életvitelét, a bejárati és a garázskapu felszereltségét.  

A szakember szerint ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt három évben az 
új lakásberuházások környékén folyamatosan csökkent a betörések, a lopások száma, többek 
között ez is hozzájárult ahhoz, hogy nőtt ezeknek a környékeknek a népszerűsége. A lakosság 
is egyre nagyobb figyelmet fordít a biztonságra, kamerákat, riasztókat szerelnek fel, 
rendőrséggel, önkormányzattal, helyi civil szervezetekkel együttműködve megfigyelő 
szolgálatokat működtetnek, anyagi lehetőségeikhez mérten magasabb RC kivitelű 
(RC=Resistence Class, azaz ellenállási kategória) bejárati ajtókat választanak.  

A biztonságos otthonhoz az RC2 vagy RC3 kivitelű ajtók ajánlottak. Ez részben függ a ház, 
illetve a lakás elhelyezkedésétől, a regionális bűnözési aránytól és természetesen a 
tulajdonosok személyes biztonsági igényeitől. A Hörmann ezért a ThermoSafe és 
ThermoCarbon alumínium házbejárati ajtók összes motívumát szériában RC 3 kivitelben 
kínálja, mindezt amúgy nem elhanyagolható módon, felár nélkül; ráadásul olyan látványbeli 
csorbítások, mint az ajtólapra rászerelt látható biztonsági elemek nélkül. 
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 A betörések tekintetében Németországban is hasonló a helyzet. „Németországban néhány 
éve kimagaslóan megnövekedett a betörések száma. Az előző évhez viszonyított csaknem tíz 
százalékos emelkedési arány azt eredményezi, hogy egyre több háztulajdonos szeretné 
megvédeni otthonát a potenciális betörőkkel szemben, és elsősorban az ablakokra és ajtókra 
gondolnak. Egy RC 3 ellenállásra bevizsgált házbejárati ajtó esetén azonban a betörők nem 
tudják az ajtót öt percen belül betörni olyan hagyományos szerszámok használatával, mint a 
csavarhúzó, a fogó, az ék és a feszítővas” - összegezte Lisa Modest, marketing-
kommunikációs munkatárs a Hörmann RC3 kategória előnyeit. 

 

Szíves felhasználásra a mellékelt fotók. 

Még több információk a Hörmann termékekről, aktuális akciók: www.hormann.hu  

Sajtókapcsolat: Jani Kinga/ kinga.jani@sterncom.hu +36304174124 
 
Cégtörténet 

A Hörmann céget a múlt század harmincas éveiben August Hörmann alapította, aki – a személygépkocsik 
előretörését felismerve – fantáziát látott a garázskapuk gyártásában. Ehhez megvásárolta egy amerikai mérnök 
szabadalmát, és bevezette az öreg kontinensen a feltalálójáról elnevezett, egyszerűen működtethető Berry-
kaput. Az egyszerűen kezelhető garázsbejárati megoldás az ötvenes években alapozta meg a vállalat sikerét, 
amelynek Németországon kívül ma már Kínában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Ausztriában, 
Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is vannak gyártó üzemei, szám szerint összesen 23. A Hörmann 
Magyarországon elsősorban garázskapuiról ismert, de jelentős szerepet játszik az ipari kapumegoldások és a 
fémből készült bejárati ajtók, belső ajtók és tűz gátló ajtók piacán is. 
 

 
 


