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                   Hörmann: Észak-Amerikában terjeszkedik! 

Újabb emblematikus cég felvásárlásával bővült a Hörmann globális hálózata. Az észak-
amerikai TNR Industrial Doors piacvezető a kereskedelmi és ipari nagyteljesítményű 
ajtóiparban. A TNR által gyártott speciális, tömörgumiból készült ajtókat főként a 
bányászati szektorban használják robosztusságuk, és hosszú élettartamuk miatt. Ezzel a 
stratégiai lépéssel 28-ra emelkedett a Hörmann világszerte elhelyezkedő gyár-
egységeinek a száma, és a vállalat egy rendkívül niche-piacon erősítette jelenlétét.  
 
„A TNR által gyártott különleges kapuk jól kiegészítik az amerikai piacon elérhető jelenlegi 
termék-kínálatunkat. Szinergiákat hozhatunk létre a termékfejlesztés, és az értékesítés 
területén, és ily módon egy helyről tudjuk kiszolgálni kereskedő partnereink minden 
igényét.” – fogalmazott az adás-vétel után Christoph Hörmann.  
 
2006 óta a TNR a negyedik cég, amelyiket a Hörmann az amerikai piacon felvásárolt:  
 

• 2006 GADCO, jelenlegi neve: Hörmann LLC;  

• 2007 Flexon Inc., jelenlegi neve: Hörmann High Performance Doors;  

• 2015 Northwest Door  
 
A TNR székhelye a Toronto melletti Barrie, jól felépített értékesítési hálózatán keresztül éves 
bevétele eléri a 15millió eurót is. A TNR a Hörmann amerikai cégével, a pennsylvaniai 
Hörmann HPD-vel közösen dolgozik, termékeit továbbra is a presztízs-értékű TNR Industrial 
Dorrs márkanév alatt gyártja, illetve forgalmazza. Ahogy ez a Hörmann-tól megszokott 
taktika, az újonnan felvásárolt vállalatnál nem lesz változtatás a termék-portfólióban, 
létszámcsökkentés, illetve átszervezés, és a tapasztalt management sem cserélődik. Így 
biztosított a TNR által fémjelzett minőségi termékek előállítása rövid határidővel, 
versenyképes áron.  
 
”Az, hogy a Hörmann csoport tagjai lettünk, nagyon ígéretes lépés a TNR jövője 
szempontjából. Ez biztosítja ügyfeleink számára, hogy folytathatjuk közös üzleti 
tevékenységünket, miközben fenntarthatjuk jó hírnevünket a minőségi termékeink és 
szolgáltatásaink tekintetében. A Hörmann világszínvonalú mérnöki részlegekkel rendelkezik, 
ez segít majd nekünk felgyorsítani a termék-, és a vállalati fejlesztéseinket. Meggyőződésünk, 
hogy minden ügyfelünk részesül majd a Hörmann csoport tapasztalatából, szakértelméből, 
erősségeiből.” - nyilatkozta Cathy Buckingham, a TNR elnök-vezérigazgatója.  

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