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Штајнхаген -  За ко ди ра ње да љин ских сиг на ла ва жи сле-
де ће пра ви ло: Ши фра ко ја се да нас сма тра си гур ном, су тра 
већ мо же би ти от кри ве на. Ка ко би „не по зва ним го сти ма“ 
убу ду ће прак тич но би ло и не мо гу ће да отво ре ауто ма ти-
зо ва на га ра жна вра та мар ке „Hörmann“ да љин ским си сте-
мом, „Hörmann“  је ре шио да пре ђе на но ви си гур ни ји си-
стем да љин ског упра вља ња. Да љин ски упра вља чи мар ке 
„Hörmann“ не са мо да су мо дер ни зо ва ни по пи та њу си гур-
но сти већ су и из гле дом Ли дер на тр жи шту – „Hörmann“ се 
по бри нуо да их мо дер но ди зај ни ра.

Че ти ри но ва мо де ла да љин ских упра вља ча ко ја су опре-
мље на са пет, че ти ри, два или јед ним пре ки да чем, сво јом 
об лом фор мом, от ме ном по вр ши ном ви со ког сја ја као и 
хро ми ра ним по вр ши на ма у гор њем и до њем де лу, омо-
гу ћа ва ју скла дан из глед у ру ци а при ста ју и лук су зним 
ауто мо би ли ма. По свом ди зај ну „Bi Se cur“ се мо же ме ри ти 
са мо дер ним MP3-Player-om чи ме пред ста вља еле ган тан 
укра сни де таљ.

Али, да љин ски упра вља чи ко ји при па да ју но вој фа ми-
ли ји да љи на ца су ипак не што по себ но: но во „Bi Se cur“ – да-
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Но вим си сте мом да љин ског отва ра ња „Bi Se cur“ упра вља ње га ра жним вра ти ма 
још је си гур ни је и јед но став ни је
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От ме ни  да љин ски упра вља чи 
има ју не што по себ но 
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„Bi Se cur“ „Hörmann“

љин ско упра вља ње, ко је се од ле та 2011. ис по ру чу је као 
део стан дард ног Hörmanovog про гра ма, ко ри сти ме тод 
ши фро ва ња ко ји се при ме њу је у елек трон ском бан кар ству. 
Овај но ви ме тод су про из во ђа чи га ра жних вра та и мо то ра 
фа бри ке Hörmann раз ви ли у са рад њи са спе ци ја ли сти ма за 
крип то ло ги ју Рур ског Уни вер зи те та у Бо ху му.

„За де ши фро ва ње са мо јед ног ко да да љин ског си сте ма 
упра вља ња и нај са вре ме ни јим ком пју те ри ма  би  би ло по-
треб но и ви ше хи ља да го ди на“- ка же проф. др Кри стоф Пар 
са „Horst Gerc“ ин сти ту та за ИТ-Без бед ност са Рур ског Уни-
вер зи те та у Бо ху му.

За са да је не мо гу ће у прак си да у до глед но вре ме ло по-
ви са мо јед ним лап то пом пу тем да љин ског си сте ма про ва-
ле у га ра жу и на тај на чин уђу и у ку ћу. До во љан је са мо 
при ти сак на дуг ме да Вам да љин ски ауто мат ски по ка же да 
ли су вра та за тво ре на, чак и ако се на ла зе ван ви до кру га. 
По сто ји спе ци јал на функ ци ја за тва ра ња ко ја ауто мат ски 
„до ја вљу је“ да ли су вра та за тво ре на. 

На тај на чин мо же те у пот пу но сти би ти си гур ни да је ко-
ман да за тва ра ња за и ста би ла из вр ше на.

Пр ви из бор ар хи те ка та
„Hörmann“ до био злат ну на гра ду „Ar chi tects’ Dar ling 
Award“ 2011. 

Ар хи тек те во ле Hörmann! То је ре зул тат ис тра жи ва ња 
тр жи шта ко је је спро ве ла аген ци ја „He in ze“ на узор ку од  
ви ше од 1.800 ар хи те ка та и про јек та на та за по тре бе пр вог 
„Ar chi tects’ Dar ling Award“. 

Они су, на и ме, ово при ват но пред у зе ће, ко је се ба ви 
про из вод њом вра та, нај че шће на во ди ли у од го во ри ма на 
пи та ња ко ја су им ра ди ис тра жи ва ња би ла по ста вља на. 

Укуп но 20 тро фе ја, руч но ра ђе них ста туа у зла ту, сре бру 
и брон зи до де ље но је на це ре мо ни ји про из во ђа чи ма  у 17 
ка те го ри ја про из во да – из ме ђу оста лог: за ку па ти ла, по до-
ве, про зо ре и гре ја ње, као и за пет те мат ских ка те го ри ја.

По ред ове на гра де у 2011. го ди ни, „Hor mann” је до био и 
дру гу на гра ду за свој рад са ар хи тек та ма. 

У мар ту 2011. го ди не до био је „Ar chi tects Part ner Award” 
од струч ног ча со пи са за ар хи тек ту ру AIT.

“Ово по нов но при зна ње ме ве о ма ра ду је”, ре као је Ак-
сел Бе кер, ди рек тор про да је и мар ке тин га, „То убе дљи во 
по твр ђу је ко ли ко ар хи тек те ра до и по зи тив но при хва та-
ју на ше про из во де. На кра ју, од то га про фи ти ра ју и на ши 
парт не ри у про да ји.“

“Hörmann” 
Удар них де се ти на 32,  11 271 Београд, Сурчин
Тел./Факс: 011/ 844-0821 
e-ma i l: in fo@ hor mann.rs

„Hörmann“ на ста вља са успе шном ак ци јом

Ви ше хи ља да до ма ћин стaва то ко м про шле го-
ди не при ми ло је но вин ски до да так о Hörmann 
европ ској про мо ци ји у ко јој су уче ство ва ли ди-
стри бу те ри ши ром зе мље.  Овај успех под ста као 
је „Hörmann“ да на ста ви са успе шном ак ци јом.
Ак циј ски про из во ди и це не за куп це оста ју не про-
ме ње не. Са це ном од 895 од но сно 975 евра, у за ви-
сно сти од ти па по вр ши не, за „га ра жна вра та го ди-
не“ „Re no Ma tic“ и са це ном од 1.125 одн. 1.215 евра 
за „кућ на вра та го ди не“ „Re no Do or“, за по тро ша ча 
оста ју и исте ре клам не пре по ру че не це не на сна зи.
По ред ових про из во да, це лу ак ци ју по но во за-
о кру жу ју че ти ри до дат на про из во да: „Be rry“-
ки пу ју ћа вра та „Pe arl“ са струк ту и ра ном по вр-
ши ном „Pe ar lgrain“ (320  евра пре по ру че на ма-
ло про дај на це на), „Re no Do or light“ (705  евра 
пре по ру че на ма ло про дај на це на), мо тор за 
крил не ка пи је (710  евра пре по ру че на ма ло про-
дај на це на) и мо тор за кли зне ка пи је „Li ne a Ma-
tic“ (495  евра пре по ру че на ма ло про дај на це на). 
„Re no Ma tic“ је иден ти чан „Hörmannovim“ EPU-вра-
ти ма и на рас по ла га њу су са „Mic ro grain“ и „De co-
grain“ по вр ши на ма у две бо је. “Вра та го ди не“ „Re-
no Do or“ су на ста ла из „Ther mo Pro“-про гра ма и на 
рас по ла га њу су та ко ђе у две по вр ши не са по две 
бо је од но сно де ко ра. 


