
Fenntartható termelés – 
a jövőbe mutató építkezések érdekében

Zölden gondolkodunk
A Hörmann felelősséget vállal 
környezetünkért és jövőnkért



Elfogadjuk a felelősséget
Szem előtt tartjuk a jövőt

Családi vállalkozásként a Hörmann kezdettől fogva tudatosan felelősséget 
vállal a jövő nemzedékért. Felelősség a munkatársakért, a Hörmann 
termékekért, az erőforrásokért és környezetünkért. Ma ez a felelősség 
több, mint valaha bármikor.
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Fenntartható módon gyártott építőelemek
Az összes Hörmann termék és gyártási folyamat, valamint a teljes szervezet  
állandóan felülvizsgálat és továbbfejlesztés alatt áll. Ez ugyanígy érvényes  
a minőségre, az energiahatékonyságra, a környezet és az egészség védelmére,  
valamint a munkabiztonságra is.

Az összes Hörmann munkatárs hozzájárulását adja ehhez a közös feladathoz  
a DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 és BS OHSAS 18001 szabványok szerinti, integrált 
minőség-, környezet-, energia- és munkabiztonsági irányítási rendszer keretében.  
Lapos hierarchia és egy nyitott, bizalomteljes kommunikáció támogatja a létrehozott 
irányítási rendszereket.

A termékeink fejlesztése és gyártása során azon dolgozunk, hogy

•	 kerüljük az egészségkárosítást és az azt befolyásoló ártalmakat
•	minimalizáljuk a biztonsági és sérülési kockázatokat
•	 felelősségteljesen kerüljük a környezetre és az egészségre veszélyes anyagokat
•	 ellenőrizzük és optimalizáljuk az energiafelhasználást
•	 ahol csak lehetséges, csökkentsük a környezet terhelését, és a terhelést ellensúlyozó 

intézkedéseket tegyünk
•	 ésszerűen használjuk az ökológiai és ökonómiai erőforrásokat

A törvényi és az engedélyezéssel kapcsolatos előírások betartása telephelyeinken 
számunkra magától értetődő.

Az összes tevékenységnél az a célunk, hogy ügyfeleinket inspiráljuk és környezetünkkel 
(pl. a lakossággal és a hatóságokkal) bizalmi viszonyt ápoljunk. Mi a rugalmasság  
és a megbízhatóság révén akarunk ügyfeleink, szállítóink és a hatóságok hosszú  
távú partnere lenni.

Martin J. Hörmann Thomas J. Hörmann Christoph Hörmann
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Megfelel 8000 háztartás éves fogyasztásának*

Jó a környezetnek
Évente több, mint 16000 tonnával kevesebb CO²

A Hörmann éves CO²-kibocsátását kb. 16000 tonnával csökkenti,  
pl. megújuló energia használata révén. Ugyanakkor a jövőben, ahol ez csak 
lehetséges, a Hörmann telephelyek közvetlenül a helyi szélerőművekre 
lesznek rákötve. Ezzel a lépéssel fenntarthatóan csökkentjük CO²-
lábnyomunkat – és konzekvensen a megkezdett úton haladunk tovább.
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Náluk a Hörmann  
a legnagyobb vásárló:

Akik ajánlják:

* A megadott éves 
fogyasztási adatok  
egy németországi  
családi ház átlagos 
emisszióján alapulnak.

Átállás ökoáramra = 12000 tonnával kevesebb CO² !
A Hörmann csoport Németországban áramszükségletének mintegy 40 %-át természetes 
árammal fedezi. A tanúsított szolgáltató 100 %-ban valódi „zöldáramot” szállít, melyet 
túlnyomó többségében Németországban termelnek és közvetlenül a közepes méretű szél-  
és vízerőművektől érkezik. Ez „valódi” ökoáram tanúsítással és többszörös kitüntetéssel 
rendelkezik, és neves intézmények is ezt ajánlják.

Megfelel 6000 háztartás éves fogyasztásának*

Olaj helyett gáz = 360 tonnával kevesebb CO² !
A Hörmann telephelyek fűtőolajról földgázra történő átállása a klímaegyensúlyt javította:  
a földgáz elégetésekor, mely a legalacsonyabb károsítóanyag-tartalmú fosszilis tüzelőanyag, 
az ásványolajjal összehasonlítva akár 40 %-kal kevesebb CO² szabadul fel.

Megfelel 180 háztartás éves fogyasztásának*
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A már sok Hörmann gyárba telepített innovatív kapcsolt erőműblokkal  
és intelligens energiairányítási rendszerrel mi a tisztább jövőbe 
invesztálunk. Ezen intézkedések révén lényegesen csökken  
a CO²-kibocsátás és ezzel ugyanilyen mértékben nő valamennyi  
fél környezettudatossága – és a fenntarthatóság.

Innovatív technika, intelligens rendszerek
Érezhető klímavédelem az év 365 napján

Kapcsolt erőműblokkok 
használata = 1400 tonnával 
kevesebb CO² !
A Hörmann sok gyárába telepített kapcsolt 
erőműblokkot. Ezek elektromos energiát 
termelnek az áramhálózatra, ugyanakkor 
fűtőenergiát adnak a fűtőrendszernek.  
Ez a decentralizált áramtermelés hozzájárul  
a primer energiaszükséglet csökkenéséhez, 
valamint a CO²-emisszió mérsékléséhez.

Megfelel 700 háztartás éves fogyasztásának*
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Tanúsított energiairányítási 
rendszer = 1700 tonnával 
kevesebb CO² !
A teljes Hörmann csoportnál már most 
bevezetésre került egy ISO 50001 szabvány 
szerinti energiairányítási rendszer. Ráadásul  
az egyes gyárak energiaszükségletét  
is csökkentik olyan intézkedésekkel, mint  
a központi energiavezérléssel és automatizált 
energiaszabályozással rendelkező intelligens 
épületellenőrző technika használata.

Megfelel 850 háztartás éves fogyasztásának*
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Erőforrások kímélése, növekvő klímavédelem
Sok kis intézkedés a nagy cél érdekében

A klímavédelem a Hörmann számára a részleteknél kezdődik: csak  
ha a napi tevékenységünket vizsgáljuk, állapítható meg, melyik 
állítócsavaron kell igazítanunk, hogy még több energiát takarítsunk  
meg és még tudatosabban kezeljük erőforrásainkat. Ez a környezetünkkel 
szembeni folyamatos elkötelezettség tükröződik az olyan intézkedésekben, 
mint az újrahasznosított papír alkalmazása, a CO²-semleges postai 
levelezés vagy a szállítási csomagolás újrahasznosítása.
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CO²-semleges nyomtatás = 560 tonnával kevesebb CO² !
A Hörmann a kereskedői árlistákat fenntartható erdőgazdálkodásból és ellenőrzött forrásból 
származó, a klímára semleges, 100 %-ban újrahasznosított papírra nyomtatja. A nyomtatás 
során keletkező CO²-emissziót világszerte klímavédelmi projektberuházásokkal ellensúlyozza.

Megfelel 280 háztartás éves fogyasztásának*

CO²-semleges postai levelezés = 80 tonnával kevesebb CO² !
A teljes postai levelezés mindenhová CO²-semlegesen, a Deutsche Post által  
„GoGreen” elven történik. A keletkező CO²-emissziót világszerte klímavédelmi 
projektberuházásokkal ellensúlyozzuk.

Megfelel 40 háztartás éves fogyasztásának*
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A nyersanyagok beszerzésétől, a gyártáson keresztül,  
a kiszállításig – a Hörmann-nál a környezet és az erőforrások 
védelme játssza a főszerepet minden fázisban.

A Hörmann már most a környezetet kímélő módon gyárt.  
Az olyan fenntartható módon gyártott és erről tanúsított 
építőelemek, mint a multifunkciós ajtók megtalálhatók  
az innovatív építési projekteken: a hamburgi Hafencityben 
található Unileverhaus és Spiegel-Haus a legjobb példája  
a fenntartható irányzatnak.

A Hörmann termékeket ezen túlmenően olyan projekteken  
is használják, melyek közvetlenül a klímavédelmet szolgálják: 
mint pl. Hörmann acélajtók szélerőműveken (lásd a fotót).

Fenntartható termékek fenntartható projektekhez
Így építkezünk ma
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„The Squaire” Frankfurt am Main, Hörmann termékekkel, Leed Gold tanúsítvánnyal

Boulevard Berlin, Hörmann termékekkel, breeam tanúsítvánnyal

ThyssenKrupp Quartier Essen, Hörmann termékekkel, aranyfokozatú DGNB tanúsítvánnyal

Fenntartható építés a Hörmann kompetenciájával
A Hörmann mára már nagy tapasztalattal rendelkezik a fenntartható építésű projektekkel kapcsolatban.  
Ezzel a Know-How-val támogatjuk az Ön terveit. Ön számára további előny, hogy minden projektmegbízás 
esetén a Leed-tanúsítványhoz szükséges adatok automatikusan rendelkezésre állnak.
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Vertrags-Nr. 25164

 
 

 
 

EPD Industrial Sectional Doors
Environmental Product Declaration 
Acc. to DIN ISO 14025 and prEN 15804

Declaration number
EPD-STA-0.3

 

Aluminium industrial sectional doors (company EPD)

Hörmann KG Brockhagen

 
 

 
 

EPD Multi-function doors
Environmental Product Declaration 
according to DIN ISO 14025 and prEN 15804

Declaration number
EPD-MT-0.1

November 2010 

Multi-function doors (company EPD)

Hörmann KG Freisen

 
 

 
 

EPD Industrial Sectional Doors
Environmental Product Declaration 
Acc. to DIN ISO 14025 and prEN 15804

Declaration number
EPD-STPU-0.3

 

Industrial sectional doors with PU (polyurethane) foamed 
steel sections (company EPD)

Hörmann KG Brockhagen

 
 

 
 

EPD Fire-rated and smoke-tight door assemblies
Environmental Product Declaration 
according to ISO 14025 and EN 15804

Declaration number
EPD-FRA-0.5

December 2012 

Aluminium fire-rated and smoke-tight door assemblies                                 
(Company EPD)

Hörmann KG Eckelhausen
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A rosenheimi Ablaktechnikai Intézet (ift) igazolja  
és dokumentálja, hogy számos Hörmann termék 
fenntartható módon gyártódik.

Ez már most is igaz a következő termékekre:

•	Multifunkciós ajtók

•	 Tűz- és füstgátló acélajtók

•	 Tűz- és füstgátló nyílászárók

•	Beltéri és kültéri acélajtók

•	Alumínium bejárati ajtók

•	 Tűz- és füstgátló tolókapuk

•	 Ipari szekcionált kapuk acélból és alumíniumból, 
meghajtással együtt

•	 Ipari redőnykapuk és redőnyrácsok

•	Gyorskapuk

•	Rakodástechnika

A jövőt építjük a Hörmann-nal
Tanúsított minőség, fenntartható termékek gyártása

Az Interseroh AG szerződéses partnere
A Hörmann termékek csomagolásait 
összegyűjtik és újrahasznosítják,  
így visszakerülnek az anyagkörforgásba.  
Így eleget teszünk a miniszteri  
rendelet követelményeinek.
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