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                                     Hörmann innovációk és inspiráló akciók a Construmán:  
           LPU67 Thermo garázskapu, SmartKey, kényelem és dizájn tökéletesen kombinálva 

Európa piacvezető ajtó- és kapugyártója is részt vesz 2018.április 11-15. között a legnagyobb 
otthonteremtési és építőipari kiállításon. Az A pavilonban, a 306A számú standjánál meg 
lehet tekinteni a vállalat legújabb fejlesztéseit, a jelen lévő Hörmann szakemberektől pedig 
lehet kérdezni, vagy egyedi árajánlatot kérni. Az idei rendezvény középpontjában a „Jövő 
Otthona” – ehhez alkalmazkodva a Hörmann Hungária is egyedi, bővített kínálattal készül. 
A prémium minőségű és kivitelezésű LPU67 Thermo energiatakarékos szekcionált 
garázskapu egy olyan Hörmann innováció, amelyik a magyar közönség körében nagy 
érdeklődésnek örvend, és minden olyan termékelőnnyel rendelkezik, ami a mai modern 
építészettől elvárható. A SmartKey pedig a Hörmann legújabb okos-zár innovációja, a rádiós 
ajtózár meghajtás kényelmes, biztonságos megoldást kínál minden lakástulajdonosnak. 
Önnek is bemutatjuk a Construmán! 

Maximális hőszigetelés, passzívházakba is ajánlott kivitel! 
Megfelelő garázskapu kiválasztásakor nem csak a formatervezés és a dizájn, hanem a kapu 
hőszigetelése is fontos szerepet játszik, mind az energiahatékony felújításokban mind pedig 
az energiatudatos új épületekben. Az LPU67 Thermo energiatakarékos garázskapu 
hőszigetelése akár 30%-kal jobb az LPU 42 szekcionált garázskapuhoz viszonyítva, kívül-
belül ujjbecsípés elleni védelmet biztosít! Hőhídmentes lamellái ugyanis 67mm vastagok, a 
csavarok tartományában háromszoros a lemezerősítés. A 67mm vastagságú acél kapu 
mérettől függően 1,00 W / (m2 · K) hőátbocsátási értékkel rendelkezik, de az opcionálisan 
rendelhető ThermoFrame kerettel 0, 9 W / (m2 ·K) érték is megvalósítható, mely már a 
passzívházakba is tökéletesen megfelelő kivitel. Az LPU67 Thermo maximális szélessége 
5000 mm, a maximális magassága 3000 mm. További nagy előnye, hogy az LPU42 kapukkal 
azonos beépítési méretekkel rendelkezik, így ha valaki a korábban megvásárolt LPU42-es 
kapuját szeretné felújítani, csak a kapulapot kell lecserélje.  
 
A megrendelt kapuk 90%-a 11-16 munkanapon belül szállítható. A Hörmann 10 év jótállást 
biztosít minden szekcionált garázskapura és 5 év jótállást a Hörmann meghajtásokra.  
 
Smart Key – az intelligens otthon jelene és jövője 
A SmartKey egy teljesen automatizált rádiós ajtózár-meghajtás, alkalmazható ház-, és 
lakásbejárati ajtókhoz. BiSecur applikáció, vagy kézi-adó, illetve rádiós belső nyomógomb 
segítségével működik. Az eszköz elemmel működik, megjelenése a Hörmann-tól 
megszokott stílusos, elegáns. Illesztése az ajtó belső oldalára javasolt. Maga a meghajtás a 
bedugott kulcsra van szerelve. Nagy előnye, hogy automatikusan, és késleltetve is három 
különböző időtartamú zárás közül lehet választani. Az állítható automatikus lehetőségek: 
30,60 vagy 120 mp, míg a késleltettek 10,20 vagy 30 mp. Az eszköz könnyen betanítható a 
választott zárásra.   
 
A BiSecur applikációval a Hörmann ajtók és kapuk a világ bármely pontjáról egyszerűen, 
biztonsággal ellenőrizhetők és működtethetők.  
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Inspiráló akciók építtetőknek és felújítóknak csak a Hörmann-nál! 
A 2018-as Construmára a Hörmann inspiráló akciós ajánlatokkal is készül. A népszerű Reno 
Matic light szekcionált garázskaput immár 12 méretben, három különböző meghajtással - 
ProLift; ProMatic és SupraMatic – elérhető. A szín-skála is bővült, a kínálatba bekerült a 
Night Oak Decocolor árnyalat, így már hat különböző színben igényelhető a megfelelő 
méretű garázskapu, amelyre még 10 év jótállást is vállal a Hörmann! A garázskapukhoz és 
udvarikapukhoz kínált meghajtásokra is 5-5 év a jótállás. A meghajtásokat most szettben – 
2 motor és LineaMatic tolókapu, illetve RotaMatic 2 szárnyaskapu változatban lehet 
megvásárolni! 
 
Még több információ 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. 

 


