
 Sarmal Garaj Kapısı RollMatic
Yenilikçi Hörmann tekniği ile garajınızda yerden tasarruf edin.

YENİ: Eş görünümlü yan kapı ile



Bir isim, bir söz
Hörmann markasının kalitesine güvenebilirsiniz

Hörmann markası, bugün, tamamen şirket kurucusunun amaçladığı gibi bir 

kalite vaat eder. Bir aile işletmesi olan Hörmann, kapı üretiminde sahip olduğu 

75 yıllık deneyim ve bugüne kadar satmış olduğu 13 milyon kapı ile piyasa 

lideri Avrupa’nın 1 numarası oldu. Bu da, sizin bir Hörmann markası garaj 

kapısı satın alırken, kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak bir özellik.

„İyi bir isim edinebilmek için, çok çalışmak gerekir.“
August Hörmann, şirket kurucusu, 1886 – 1944
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Made in Germany

Bütün kapı ve motor bileşenlerini, Hörmann kendisi geliştirip 
üretmektedir. Konularında uzman olan çalışanlarımız, yoğun  
bir şekilde yeni ürünler, aralıksız olarak ürünlerin geliştirilmeleri 
ve ayrıntıların iyileştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. Patentler  
ve bizi rakiplerimizden ayıran özellikler, işte bu şekilde elde 
edilebilmektedir. Hörmann kalitesine sahip mükemmelleştirilmiş 
seri üretim ürünleri, gerçek koşullar altında gerçekleştirilen 
uzun süreli testler sayesinde elde edilmektedir.

Sertifikalı marka kalitesi

Birbirleriyle yüzde yüz uyumlu olarak üretilen Hörmann 
kapıları ve motorları, bağımsız ve uluslararsında kabul edilmiş 
kurumlar tarafından test edilip onaylanmıştır. DIN ISO 9001 
Kalite Yönetimi Sistemine göre üretilen kapılar ve motorlar, 
13241-1 No‘lu Avrupa Standardı‘nın gerektirdiği bütün 
koşulları yerine getirmektedir.

Çevre bilinciyle hareket

Hörmann, %100 CFC (flor, klorür, hidorkarbon) içermeyen  
PU sert köpük dolgularda ve kapılar boyanırken, çevre dostu 
yöntemlerden faydalanmaktadır. Çok modern rejeneratif  
bir kirli hava arıtma ünitesi ile enerji gereksinimi kat kat 
düşürülmektedir.

Uzun süreli performans

Mükemmel teknik çözümler ve rakipsiz  
bir kalite güvencesi sayesinde, tüm  
garaj kapılarına 10 yıl ve Hörmann  
motorlarına 5 yıl yedek parça temin  
etme garantisini vermekteyiz.

Her şey tek elden,  
koşulsuz kalite ile

*  Ayrıntılı garanti koşullarını www.hoermann.com adresinde bulabilirsiniz.

YIL
GARANTİ
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RollMatic yerden tasarruf sağlar
Hörmann’dan otomatik sarmal garaj kapısı

Hörmann’ın sarmal kapısı garaj içinde size maksimum yer sağlar.  

Park etmek için garajın önünde ve içinde daha fazla yere sahip  

olursunuz ve ayrıca tavan bölümü boş kalmaktadır. RollMatic kapı  

profili kaliteli paslanmaz aluminyumdan oluşmaktadır ve standart  

olarak modern Hörmann motor tekniği ile donatılmıştır.
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Yerden tasarruf

RollMatic sarmal kapılar dikey açılmaktadırlar ve garajda çok 
az yer kaplarlar. Konstrüskiyonu sayesinde garaj içinde ve garaj 
önünde park etmek için maksimum yer sağlanmaktadır. Garajın 
tavan kısmı da boş kalmaktadır ve böylece değerlendirilebilir.

Yenileme için ideal

Mevcut garaj açıklığı şeklinin hiç önemi yok. İster dikdörtgen, 
ister köşeleri kesik, isterse yay veya yuvarlak kesitli olsun; 
Hörmann sarmal garaj kapıları her şekile uyar.

Üstün Hörmann tekniği

Test edilmiş çekme yay tekniği kapının açılmasında ve 
kapanmasında kapı ağırlığını dengeleyerek motora destek 
vermektedir. Böylece motor mekaniğin üzerindeki yük 
azalmaktadır. Acil durumlarda yada elektrik kesilmelerinde 
kapıyı manivela koluna gerek duymadan kolayca elle manuel 
açmak mümkündür. Çift yay tekniği sayesinde kapı düşmeye 
karşı emniyetli olmaktadır. Çift yay tekniği sayesinde kapı 
düşmeye karşı emniyetli olmaktadır.

Otomatik emniyet kilidi sayesinde garajınız dış zorlamalara, 
örn. dışarıdan levye ile açma girişimlerine karşı korunmuş olur.

Standart olarak motor dahil

Motor, tamburun dışında bulunmaktadır ve böylece bakım için 
kolayca ulaşılabilecek konumdadır. RollMatic kapının hareketi 
ve durması çok yumuşak ve sessizdir ve bu sayede kapı 
aşınmaya karşı korunmaktadır. Çift yay tekniği ile sağlanan 
düşme emniyeti sayesinde ilave bir kapanma emniyetine 
gerek yoktur. Kumanda panosu, entegre edilmiş iç buton  
ve garaj aydınlatma lambası da standart olarak mevcuttur.

Pratik yan kapı // YENİ

Pratik yan kapı sayesinde garaja ulaşmak çok kolay. Garaj 
kapısıyla eş görünümlü RollMatic yan kapılar köşe kasası 
ve ince çerçeveli olarak temin edilebilir. Konstrüksiyon-
prensibi Berry yekpare kapıların yan kapılarla aynıdır.

Mükemmel Hörmann kalitesi ile  
yer tasarrufu sağlayan konstrüksiyon

Sadece Hörmann'da 
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Sizin zevkinize göre
Farklı zevkler için tasarım imkanları

Hörmann RollMatic sarmal kapılar ev ve cephe görünümüne uyumlu 

standart renklerde temin edilebilir. Standart renklerin favorisi klasik 

trafik beyaz renginde mi yoksa sıcak bir ahşap Decograin dekor ile mi; 

bunu kişisel zevkinize ve evinizin tarzına bırakıyoruz.

Uyumlu görünüm
Hörmann sarmal garaj kapılarda kapı profili, arka hareket rayları ve lento  
seçtiğiniz renkte veya Decograin ahşap dekor yüzeyinde temin edebilirsiniz.  
Böylece her şey birbirine uyumludur.
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RAL 9016

RAL 7035

RAL 9006

RAL 5011

RAL 6005

RAL 3003

RAL 8028

RAL 7016

RAL 9005

Resimlerde gösterilen renkler ve yüzeyler baskı tekniğinden kaynaklanan 
sebeplerden dolayı bağlayıcı değildir. Lütfen yetkili Hörmann satıcısına danışın.

Dokuz standart renk arasından 
seçiminizi yapabilirsiniz

Decograin Golden Oak
kahverengi, altın sarısı meşe dekor

Hörmann‘ın RollMatic sarmal kapısını, standart olarak trafik  
beyaz rengi yanında ayrıca fiyat farkı olmayan sekiz farklı 
renkler arasından seçebilirsiniz.

Cam elementler

Cam elementleri garajın içine gün ışığın ulaşmasını 
sağlamaktadır. Sentetik camlar sıra halinde bir profile 
yerleştirilebilir; sayıları ise kapı genişliğine bağlı olup, 
bir kapıda cam içeren profillerden on adete kadar 
kullanmak mümkündür.

Pürüzsüz yüzey

Diğer üreticilerin çizgili profillerin tersine aluminyum 
profillerin pürüzsüz yüzeyleri aynı zamanda modern 
ve zarif bir görünüm sağlamaktadır. Bu sayede kapı 
kirlenmeye karşı daha fazla korunur ve temizliği 
daha kolaydır. Kapının iç ve dış tarafındaki kaliteli 
yüzey kaplaması, hava koşullarına dayanıklı olup 
renklerin canlılığı uzun süreli korunmaktadır.

Isı yalıtımlı profil

Profil içi eşit miktarda %100 CFC içermeyen PU  
sert köpükle doldurulmuştur. Böylece iyi bir 
ısı yalıtımı ve sessiz bir çalışma sağlanmıştır.

Göze çarpan ahşap görünümünde 
Decograin yüzeyleri

Golden Oak ve Rosewood dekorundaki iki Decograin 
yüzeyleri gerçek ahşap görünümünü yansıtmaktadır.  
Kapıya sıcak ve natürel bir görünüm sağlamaktadır.

Aluminyum kapı üzerindeki UV ışınlarına karşı dayanıklı  
sentetik folyo kaplama detaylarına kadar uygun bir ahşap 
görüntüsü izlenimini bırakır. Özel üst yüzey koruması 
sayesinde kapı güzel görünümünü uzun süre korur.

Decograin gül ağacı
maun renginde ahşap dekoru

Trafik beyaz

Işık gri

Metalik gri

Çelik mavisi

Yosun yeşili

Yakut kırmızısı

Esmer kahverengi

Antrasit grisi

Koyu siyah
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 Tekniğin önemi
Birbiriyle tam uyumlu detaylar

Hörmann RollMatic sarmal kapı Size özetle daha fazlasını sunmaktadır: 

Sağlam konstrüksyon, yenilikçi teknik, standart Hörmann kalitesindeki 

motoru ile test edilmiş güvenlik ve yüksek kullanım konforu.

Hörmann’da RollMatic motorlu sarmal kapılar 13241-1 Avrupa emniyet  
standardına uygun kontrol edilmiş ve sertifikalanmıştır.  
Bir garaj kapısı daha güvenli olamaz. Kıyaslamaya değer!
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Avrupa normu EN 13241-1’e  
uygun güvenlik kriterleri

Yay-içinde-yay sistemiyle  
çekme yayı tekniği
Her bir tarafta çiftli çekme yaylarıyla ve çiftli 
tel halatlarla Hörmann sarmal kapıları, kapı 
kanadını düşmeye karşı korurlar. Patentli yay-
içinde-yay sistemi sayesinde, kırılmış olan bir 
yay yerinden fırlamaz ve olası yaralanmalara 
sebeb olmaz.

Zorla açılmaya karşı  
entegre edilmiş mekanik
Profillerin sarma milindeki özel yerleşimleri  
ve motor kavraması sayesinde RollMatic kapı 
dıştan zorla açılmaya karşı korunmaktadır. 
Hırsızlık girişimlerine karşı güvenlik sağlanmış 
olur. Acil durumlarda kapıyı iç taraftan manuel  
olarak açmak elbette mümkündür.

Daha kolay montaj
RollMatic sarmal kapıların montajı hızlı  
ve basittir. Yan hareket rayları, eşik konsolu  
ve motor, garajın içine monte edilmektedir. 
Ardından profiller zahmetsizce kuşaklar 
yardımıyla sarma miline sarılarak monte 
edilmektedir. Zahmetli hizalama çalışmalarına 
gerek yoktur.

Standart tambur koruması
Standart olarak gri beyaz (RAL 9002’ye 
uygun) rengindeki koruma, kapı sargısının 
içine elle müdahale edilmesini engeller.  
Ayrıca açık konumdaki kapıyı hasar  
ve kirlenmeye karşı korumaktadır.

Standart fırtına takviyesi
Şiddetli rüzgarlarda bile (5.sınıfa kadar bkz. 
sayfa 14) Hörmann sarmal kapı sorunsuz 
çalışmaktadır. Profil uçlarındaki standart 
fırtına takviyesi sayesinde kapı, raylarında 
emniyetli bir şekilde görevini sürdürmektedir. 
Ayrıca bu sayede hırsızlığa karşı ilave bir 
koruma sağlanmaktadır.

Her zemin eğimine  
uygun bitiş profili

Eğimli arazi gibi özel montaj durumları için, 
Hörmann RollMatic sarmal kapıları eğimli zemin 
bitiş profilleri ile temin edebilirsiniz. Yeni zemin 
bitiş profilini 300 mm kapı genişliğine kadar  
temin etmek mümkün.

Profilin montajı, mevcut kapı profillerine vidalamak 
suretiyle problemsizce ve kolayca yapılabilmektedir.

Bitiş profili paslanmaya karşı dayanıklı 
aluminyum’dan oluşmaktadır ve standart olarak 
koyu siyah renginde (RAL 9005’e benzer) toz boyalı 
olarak temin edilebilir. Talep edilirse bitiş profili 
(yukarıdaki resimde olduğu gibi) kapının rengine 
uyumlu temin edilebilir.

Sadece Hörmann'da 

Sadece Hörmann'da 
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Otomatik veya manuel
Hörmann RollMatic sarmal garaj kapılar kolay ve güvenli açılır

İster manuel donanımdaki el tutamağı ile, ister aracınızın içinden 

uzaktan kumanda ile; üstün tekniği sayesinde RollMatic garaj 

kapınız daima kolay ve güvenli açılacaktır.
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Standart:

• Aydınlatma entegreli impuls kumanda

• Mini uzaktan kumanda HSM 4

• Engelleri algılayan alt sıkışma emniyeti

• Iç emniyet çubuğu

• Zorla açılmaya karşı mekanik emniyeti

• Çekme yay tekniği sayesinde düşmeye  
karşı emniyetli

Standart olarak  
motorlu ve kumandalı

Opsiyon olarak:  
Manuel kullanılan sarmal kapılar

RollMatic sarmal kapılarda kapı, 
motor ve kumanda bileşenleri 
birbiriyle tam uyumludur ve 
fonksiyonelliği test edilmiştir.

Yumuşak çalışma ve durma 
sayesinde kapı sesiz 
çalışmaktadır ve korunmaktadır.

Ulaşılması rahat olan motor 
gövdesi, bakım çalışmaları 
kolaylaştırmaktadır.

Kumanda panosunda açma butonu 
ve garaj aydınlatması mevcuttur.

Elle açılması
Dengeleyici çekme yay tekniği 
sayesinde Hörmann sarmal  
garaj kapıları, iç ve dış taraftan 
elle kolay açılmakta ve kapan-
maktadır. (Dıştan tutamak ile, 
içeriden çayraksal zincir ile).

Manuel kapı kilidi
Manuel kullanılan sarmal kapı  
iç ve dış taraftan mekanik 
tutamakla ve kilitle kilitlen-
mektedir. Kapı kilitlenirken, 
dayanıklı galvaniz dökümden 
oluşan metal pimler kapının 
sağından ve solundan kasadaki 
yuvalara yerleşmektedir.

Sadece Hörmann'da 

Standart emniyet çubuğu: 
Manivela koluna ihtiyaç olmadan 
kapı elle kolay açılmaktadır.

Alt sıkışma emniyeti sayesinde 
kapı bir engel ile karşılaştığında 
dehral durmaktadır. Böylece ilave 
bir emniyet tertibatın eklenmesine 
gerek kalmaz.

Sadece Hörmann'da 
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Konforlu kullanım
Konforunuz için aksesuarlar

Hörmann’ın zengin aksesuar yelpazesi tüm kişisel emniyet ve  

konfor taleplerinizi karşılar. Mini uzaktan kumandadan, sabitlenmiş  

akıllı kumanda sistemleriyle, ihtiyacınıza uygun, birbirleriyle uyumlu  

çözümler yüksek kalite ve fonksiyonda sunulmaktadır.

Hörmann’da her şey birbirine uyumlu.  
Aynı uzaktan kumandayla garaj kapısının yanında örn. Hörmann motoruyla 
donatılmış bahçe giriş kapısını da kumanda edebilirsiniz.

%100 uyumlu
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Uzaktan kumanda HSD 2-C
parlak krom kaplamalı,  
iki fonksiyonlu, tuş kilidi ile, 
aluminyum olarak da 
mevcut HSD 2-A

Uzaktan kumanda HSP 4, 
Dört fonksiyonlu,  
tuş kilidi ile,  
anahtarlık halkası ile

Özel tasarımlı pratik aksesuarlar

Sabit konfor ve güvenlik aksesuarları

Emniyetiniz için  
kaliteli aksesuarlar

Uzaktan kumanda HS 1  
tek fonksiyonlu
Uzaktan kumanda HS 4 
(resim yok),  
dört fonksiyonlu

Mini uzaktan kumanda 
HSM 4  
dört fonksiyonlu

Mikro uzaktan kumanda  
HSE 2  
iki fonksiyonlu,  
anahtarlık halkası dahil

Uzaktan kumanda HSZ 1
tek fonksiyonlu
Uzaktan kumanda HSZ 2 
(resim yok),  
iki fonksiyonlu

Uzaktan kumanda HSZ fazla göze çarpmadan 
otomobile entegre edilebilir. Aracın çakmaklığına 
takılan HSZ uzaktan kumanda çok konforlu  
ve kullanımı çok rahattır.

Kablosuz parmak izi okuyucusu FFL 12,  
12 kişisel parmak izlerine kadar kayıt imkanı. 
Parmak izlerin hafızaya alınması, konforlu bir 
şekilde direk parmak izi okuyucusu üzerinden 
yapılmaktadır.

Telsiz kodlama ünitesi 
FCT 10b 
10 fonksiyonlu, aydınlatılmış 
tuşlar ve hava koşullarına 
dayanıklı folyo ile kaplanmış 
tuş takımı ile

Hörmann garaj ve bahçe giriş motorlar ve diğer 
aksesuarlar hakkında daha fazla bilgiyi, ilgili  
broşürde veya www.hoermann.com da bulabilirsiniz.

Yedek akü
Bu yedek kaynak ile elektrik kesintilerini  
18 saat boyunca ve maksimum 5 açma-
kapamaya kadar atlatabilirsiniz. Yedek akü 
kendisini normal işletimde şarj etmektedir.

Opsiyonel dış emniyet çubuğu
İkinci girişi olmayan garajlar için, acil 
durumlara karşı (örn. elektrik kesintisinde) 
kapınızı dıştan açmak için.

Akustik alarm
Standart olan zorla açılma emniyetine ilave 
olarak, Hörmann Size opsiyonel olarak bir 
akustik alarm bildiricisi sunmaktadır. Kulakları 
tırmalayan 110 dB(A) alarm sesi sayesinde 
hırsızlar etkili bir şekilde caydırmaktadır.

Yeni resim, çekme yaylara 
benzer (Reed Kontağı) veya 
serbest modül

Yeni: LineaMatic H ve STA 400 sürme kapı motorları

 Garaj ve bahçe giriş  kapısı motorları
Avrupa'nın 1 numarasından uyumlu motor çözümleri
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RollMatic
Ölçü ve montaj bilgileri

Ölçüler

Yer gereksimi

5

OFF

230

27
5

100 100

75

35

51005

5 5

100

75

35

27
5

OFF

5

230

5

OFF

230

27
5

100 100

75

35

51005

5 5

100

75

35

27
5

OFF

5

230

5

OFF

230

27
5

100 100

75

35

51005

5 5

100

75

35

27
5

OFF

5

230

Açıklığın arkasına montaj Açıklığın içine montaj

Toplam montaj derinliği/lento gereksimi
2300 mm kapı yüksekliğine kadar 290 mm
2301 mm kapı yüksekliğinden itibaren 335 mm
Temiz geçiş yüksekliği LH -70 mm (-140)
Yanlardaki yer gereksimi 100 mm
Temiz geçiş genişliği LB
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Rüzgar şiddet sınıfları
Kapı genişliği 3500 mm’ye kadar Sınıf 5
Kapı genişliği 4500 mm’ye kadar Sınıf 4
Kapı genişliği 5000 mm’ye kadar Sınıf 3
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Garaj kapıları
Özel mimari stilinize uyumlu: Çelik veya ahşaptan 
yekpare veya seksiyonel garaj kapıları.

Garaj kapısı 
motorları
Konforun tadını çıkartın: Garaj ve bahçe giriş  
kapıları için Hörmann motorlar.

Ev kapıları
Her ihtiyaç ve talebe uygun ev kapısını geniş  
ürün yelpazemizde bulabilirsiniz.

Sundurmalar
Seçmiş olduğunuz ev kapısı için tamamlayıcı  
pratik çözüm.

Çelik kapılar
Hızlı monte edilir: Bodrumdan çatıya kadar,  
evinizin bütün bölümleri için sağlam kapılar.

Kasalar
Kapsamlı ürün yelpazemizden yeni yapı, ilave yapı  
ve modernizasyon işlemleri için seçiminizi yapınız.

Hörmann kalitesini yaşayın

www.hoermann.com
Telif hakkı korunmaktadır. Kısmen de olsa kopyalanması, ancak onay 
alınarak mümkündür. Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır. 15



Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını 

kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş 

teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda üretilmektedir. Avrupa 

pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve Amerika 

ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek 

kaliteli yapı elemanları için uluslararası arenada güçlü  

bir ortağınızdır. Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ABD
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