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Hörmann dodal v roce 2012
dveřní a vratové systémy
do významných objektů

max. 2,5 m / Sek.

Společnost Hörmann, přední výrobce a dodavatel vratových
a dveřních systémů, realizovala v roce 2012 několik významných
zakázek. Jde například o dodávku produktů pro Ústav molekulární a translační medicíny v Olomouci a pro logistickou halu
firmy Gebrüder Weiss v Jenči. Zakázky v celkové hodnotě více
než 15 milionů korun získala společnost Hörmann především
z důvodu kvality a odolnosti svých výrobků. Tyto vlastnosti jsou
v náročných provozech velmi důležitým kriteriem.
V březnu roku 2012 dodala společnost do Ústavu molekulární
a translační medicíny celkem 247 kusů dveří. Ocelové dveře Hörmann
ZK v práškové vypalované barvě RAL 7024, jichž bylo 178 kusů, tvoří
0,6 mm tlustý plech s výplní z papírové voštiny. Dveře ZK, jež byly
montované do ocelových obvodových zárubní, vynikají tvarovou
stálostí i v nevětraných a vlhkých prostorech. Dalších 69 kusů
tvořily protipožární dveře T30 EI30DP1C a T60 EI60DP1C s třiceti
a šedesátiminutovou odolností proti ohni. Dveře jsou vyrobeny
z ocelového plechu o tloušťce 1 mm a výplň představuje minerální vata
a protipožární deska. Protipožární dveře disponují masivními závěsy
s kuličkovými ložisky, aby tak zvládaly i ten nejnáročnější provoz.

Spirálová vrata HS 7030 PU

Obzvlášť rychlá,
dokonale izolovaná.
Spirálová vrata HS 7030 PU
Spirálová vrata HS 7030 PU
uvolňují cestu s rychlostí až 2,5 m/s.
Dvoustěnné žárově pozinkované
lamely s výplní tuhou polyuretanovou
pěnou a ušlechtilým povrchem
Micrograin navíc přesvědčují
hodnotou U 1,95 W/m² K.

Pro logistické centrum firmy Gebrüder Weiss dodala společnost
Hörmann v říjnu roku 2012 dveřní i vratové systémy. Zakázka spočívala
v montáži 70 kusů ocelových tepelněizolačních dvoustěnných sekčních
vrat SPU 40, 66 kusů nakládacích můstků HTL 2 s výsuvem, 64 kusů
plachtových těsnicích límců DSL, 6 kusů protipožárních posuvných
vrat FST 30-1 a FST 30-2 pro vyšší zabezpečení a 2 kusů překladových
plechů KBS 12 včetně vodicí kolejnice. 144 kusů dveří bylo zastoupeno
jednokřídlými multifunkčními dveřmi D55, protipožárními dveřmi
T30 EI30DP1C a T90 EI90DP1C a vnitřními dveřmi OIT z ocelového
plechu o tloušťce 0,8 mm a s výplní z dřevotřísky. Na dodávkách dalších
dveřních systémů (posuvných, dřevěných atd.) se podíleli obchodní
partneři společnosti Hörmann.

Standardně poskytovaná
bezpečnost díky bezdotykové
vypínací automatice

Více informací lze získat na www.hormann.cz.

Hörmann Česká republika s.r.o.
252 68 Středokluky 315
Tel.: +420 233 085 770
Fax: +420 233 085 798
Zelená linka 800 198 198
www.hormann.cz

Další jubilejní nabídky naleznete na

www.hormann.cz
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