
Service made by Hörmann
Kontrola, údržba a oprava konštrukčných prvkov všetkých výrobcov

Váš kontakt pre servis, kontrolu,  
údržbu, opravu a ponuky
Tel.:
E-mail:

0918 70 10 20
servis.bts@hoermann.com
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Naše individuálne servisné výkony
Spoľahlivo, profesionálne a hospodárne

So servisnou zmluvou od spoločnosti Hörmann ste na bezpečnej strane.  
Skontrolujeme vaše brány, dvere, protipožiarne prvky, systémy kontroly príjazdu  
a nakladaciu techniku v súlade so zákonnými ustanoveniami. Pritom rovnako dobre  
ako tie naše poznáme aj výrobky od iných výrobcov a aj tu vám zaručíme obvyklú 
kvalitu Hörmann.
Postaráme sa o dodržanie termínov kontroly a údržby a skoordinujeme všetky ďalšie 
kroky. Sme vaším kontaktným partnerom aj pri objednávaní náhradných a nových 
výrobkov. Radi vám ponúkneme individuálne poradenstvo, aj priamo na mieste,  
ako aj servisnú zmluvu, zosúladenú so zákonnými požiadavkami vašich zariadení.

Priemyselné sekcionálne brány
• Kontrola a údržba
• Meranie zatváracej sily podľa STN EN 12453
• Odborné prehliadky a odborné skúšky podľa 

vyhlášky 508/2009

Priemyselné rolovacie brány a rolovacie 
mreže
• Kontrola a údržba
• Meranie zatváracej sily podľa STN EN 12453
• Odborné prehliadky a odborné skúšky podľa 

vyhlášky 508/2009

Priemyselné rýchlobežné brány
• Kontrola a údržba
• Meranie zatváracej sily podľa STN EN 12453
• Odborné prehliadky a odborné skúšky podľa 

vyhlášky 508/2009

Nakladacie mostíky
• Kontrola a údržba
• Výmena oleja a hadíc
• Odborné prehliadky a odborné skúšky podľa 

vyhlášky 508/2009

Systémy kontroly príjazdu
• Kontrola a údržba
• Meranie zatváracej sily podľa STN EN 12453

Pohony a ovládania
• Kontrola a údržba

Protipožiarne dvere a brány
• Kontrola a údržba
• Odborné prehliadky a odborné skúšky podľa 

vyhlášky 508/2009

Automatické posuvné dvere
• Kontrola a údržba

Dvere vrátane dodatočného vybavenia 
(viacúčelové, únikové dvere)
• Kontrola a údržba

Objavte pre svoj výrobok naše rozsiahle servisné výkony,  
samozrejme aj nezávisle od výrobcu:
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Podrobné informácie o servisných výkonoch
Kontrola, údržba a oprava

SmartControl pre rýchlobežné brány Hörmann
(od roku výroby 07/2016)
S neobmedzeným prístupom k informáciám 
o bránach môžete svoje rýchlobežné brány 
kedykoľvek technicky kontrolovať a analyzovať 
prostredníctvom online portálu Hörmann bez 
toho, aby musel byť prítomný technik priamo na 
mieste. Umožní vám to efektívne plánovanie 
servisných a údržbových prác.

Systém riadenia služieb Hörmann
So systémom riadenia služieb Hörmann sa 
dokumentujú všetky údaje špecifické pre 
výrobok, ako aj celá história kontroly, údržby a 
opráv. Naši zamestnanci sú tak vždy najlepšie 
informovaní a môžu vám poskytnúť optimálne 
služby a efektívnu pomoc.

SmartControl

Výmena oleja a hadíc pre hydraulické 
nakladacie mostíky
Pri výmene oleja a hadíc sa môžete u 
spoločnosti Hörmann spoľahnúť na dodržiavanie 
bezpečnostných pravidiel. Nielenže vám dodáme 
vhodné náhradné hadice, ale postaráme sa aj 
o ekologickú likvidáciu starých hadíc, ako aj 
starého oleja (špeciálny odpad).

Odborné prehliadky a odborné skúšky
Vyhláška 508/2009 predpisuje pravidelné 
kontroly pohonov a riadení mechanicky 
ovládaných brán a dverí. 

Kontrola zaisťovacích zariadení
Nespozorovanou tvorbou dymu často začínajú 
požiare, ktoré vo veľmi krátkom čase 
znepriechodnia únikové a záchranné cesty. 
S našou pomocou sa postarajte o to, aby sa vo 
vážnom prípade samočinne uzatvorili požiarne 
úseky.

Preskúšanie systémov kontroly príjazdu
Patrí koordinácia kontrolných a údržbových  
prác vo vašej firme k tým menej obľúbeným 
činnostiam, a preto by ste sa v tejto oblasti 
chceli spoľahnúť na kompententného partnera? 
Získajte výhody našej rozsiahlej ponuky a 
nechajte nás odborne skontrolovať vaše systémy 
kontroly príjazdu, ako sú závory, dopravné 
stĺpiky, turnikety alebo vstupné posuvné brány.

Kontrola mechanicky ovládaných brán  
podľa STN EN 12453
Pre kontrolu mechanicky ovládaných zariadení 
vzhľadom na bezpečnostnotechnické 
požiadavky v súlade s normou STN EN 12453 
vám ponúkame meranie skutočne sa 
vyskytujúcich zatváracích síl, ako aj  
preskúšanie funkcie reverzovania.

Kontrola elektrických systémov blokovania  
na dverách
Zabezpečte, aby v nebezpečných situáciách 
dvere v záchranných cestách zodpovedali 
právnym požiadavkám stavebného poriadku a 
aby bolo vždy garantované odpojenie 
elektrického blokovania.



Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu ponúka skupina  

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané  

sú vo vysokošpecializovaných závodoch, podľa najnovšieho  

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi  

výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou  

v Amerike a v Ázii je firma Hörmann Vaším významným partnerom  

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann Beijing, Čína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Partner slovenského futbalu
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Sme tu pre vás – ako rýchlo, o tom rozhodnete vy!

Servisné zákazky

Vybavíme do 5 pracovných dní*.

Súrne zákazky

Zrealizujeme počas pracovných dní* do 48 hodín.

Núdzové zákazky

do 24 hodín od nahlásenia v pracovnej dobe,  
výkon servisu v pracovných dňoch.

Zákazky v noci/v nedeľu/vo sviatky

Službu ponúkame výhradne na základe dlhodobej  
servisnej zmluvy. 
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Opravy

Certifikovaní servisní technici
V akadémii Hörmann sú naši servisní technici kontinuálne 
školení, a teda sú vždy oboznámení s novinkami, aj od 
iných výrobcov. Toto vám zaručí kvalifikované a odborné 
poskytovanie služieb podľa najnovšieho stavu techniky.

Váš kontakt pre servis, kontrolu,  
údržbu, opravu a ponuky
Tel.:

E-mail:

0918 70 10 20

servis.bts@hoermann.com

* Pracovné dni: Po - Št: 8:00 - 17:00 hod. Pi: 8:00 -15:00 hod.


