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Obrázok 1: Pohľad na novú administratívnu budovu, 
skladové priestory definuje korporátna modrá farba.

Hörmann Slovenská republika s.r.o.
Slávnostné otvorenie nových priestorov v 
Senci 

Na trhu konštrukčných prvkov sa dnes brány, dvere, 
zárubne a pohony spájajú s menom Hörmann; pretože v 
tejto oblasti je skupina Hörmann popredným predajcom v 
Európe. To bolo dosiahnuté niekoľko desaťročí trvajúcim, 
neustálym rastom rodinného podniku pod značkou inovácie, 
záruky kvality a blízkosti k zákazníkom. Skupina Hörmann je 
dnes riadená v tretej a štvrtej generácii vnukom a 
pravnukom zakladateľa firmy Augusta Hörmanna. Osobne 
ručiacimi spoločníkmi sú Thomas J. Hörmann, Martin J. 
Hörmann, ako aj Christoph Hörmann. 

Spoločnosť Hörmann Slovenská republika s.r.o. bola 
založená v roku 2004 so sídlom v Bratislave. Slovenská 
pobočka sa od svojho vzniku postupne rozrastá a aktuálne 
zamestnáva do 20 zamestnancov.  Sieť cca 85 
autorizovaných predajcov zabezpečuje predaj produktov zn. 
Hörmann koncovému zákazníkovi s pôsobnosťou na celom 
území Slovenska a zabezpečuje tak vždy čo najkratšiu 
vzdialenosť medzi zákazníkom a značkou Hörmann.

Po desaťročí fungovania a etablovania sa na slovenskom 
trhu pristúpila skupina Hörmann k investícii vo forme 
vlastného priestoru. Nový centrálny sklad o rozlohe 3336 m2 
a 685 m2 veľká  administratívna budova sa nachádzajú v 
Logistickom parku, Senec.  Na prezentáciu predávaných 
produktov slúži zákazníkom nový prestížny showroom.  
prehliadok showroomu.  
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Hormann Slovenská republika s..r.o.
Diaľničná cesta 5186/2B
903 01 Senec



Následne pokračoval večer kultúrnym programom, na 
ktorom vystúpili známe slovenské telesá - Bratislavský 
chlapčenský zbor a SĽUK. Príjemne skromne pôsobiaca 
Lucia Kevická predviedla svoje majstrovstvo vo freestyle 
futbale a potešila hlavne mužskú časť publika. Večerom 
sprevádzala moderátorka Adela Banášová, ktorá potvrdila 
svoje schopnosti i ako prekladateľka z a do nemeckého 
jazyka.
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Obrázok 2: Pohľad do showroomu s vystavenými produktami, 
sprava: oceľové dvere ZK, protipožiarne oceľové dvere T30 
hrubý falc, protipožiarne oceľové dvere T90 tenký falc

Obrázok 3:Ohňostroj pri príležitosti otvorenia nových priestorov 
spoločnosti Hörmann Slovenská republika s.r.o. v Senci




