
Konstruert for å vare lenge – 
for fremtidsrettet bygging

Vi tenker grønt
Hörmann tar på seg ansvar for vårt miljø og for vår fremtid



Vi påtar oss ansvar
Fremtiden for øyet

Som familiebedrift har Hörmann alltid vært bevisst på sitt ansvar  
overfor etterfølgende generasjoner. Ansvaret for sine medarbeiderne,  
for Hörmann-produktene, for ressursene og for vårt miljø. I dag føler  
vi dette ansvaret mer enn noensinne.
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Bygningskomponenter fra bærekraftig produksjon
Hörmann-produktene og produksjonsprosessene samt hele organisasjonen blir stadig 
kontrollert og videreutviklet. Dette gjelder både for kvalitet, energieffektivitet, miljø  
og helsevern, samt for sikkerhet på arbeidsplassen.

Alle medarbeiderne hos Hörmann gir herved sitt bidrag til den felles oppgaven innenfor 
rammen av integrert styring av kvalitet, miljø, energi og arbeidssikkerhet i henhold  
til DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 og BS OHSAS 18001. 
Flate hierarkier og en åpen og tillitsfull kommunikasjon støtter de etablerte 
styringssystemene.

Under utviklingen og produksjonen av våre produkter gjør vi mye for

•	 å unngå helsefare og helseskader
•	 å minimere sikkerhetsrisikoer og faren for personskader
•	 ansvarsfull omgang med miljø- og helsefarlige stoffer
•	 å overvåke og optimere energiforbruket
•	 å redusere miljøbelastninger hvor det er mulig og skaffe til veie kompensasjonstiltak
•	 økologisk og økonomisk bruk av ressurser

Det er en selvfølge for oss å overholde lovmessige forskrifter på alle plasser.

Ved alle aktiviteter er det vår målsetning å begeistre våre kunder og oppnå et tillitsfullt 
samarbeid med våre nærmeste omgivelser (f.eks. naboer og myndigheter). Gjennom 
fleksibilitet og pålitelighet ønsker vi å opprettholde et langvarig partnerskap med kunder, 
leverandører og myndigheter.

Martin J. Hörmann Thomas J. Hörmann Christoph Hörmann
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Tilsvarer årsforbruket til 8000 husholdninger*

Bra for miljøet
Mer enn 16 000 tonn mindre CO² hvert år

Hörmann senker sitt årlige CO²-utslipp med ca. 16 000 tonn,  
bl.a. gjennom bruk av fornybar energi. Samtidig, der det er mulig, blir 
Hörmanns lokasjoner i fremtiden tilsluttet direkte til lokale vindkraftverk. 
Med disse tiltakene reduserer vi vårt CO²-fotspor varig – og vil fortsette 
denne veien.
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Hörmann er den 
største kunden av

anbefalt av:

* Det angitte årsforbruket 
baseres på en 
gjennomsnittlig enebolig  
i Tyskland.

Overgang til miljøvennlig elektrisitet = 12 000 t mindre CO²!
Omtrent 40 % av strømforbruket til Hörmann-konsernet i Tyskland blir dekket av naturstrøm. 
Denne sertifiserte leverandøren leverer 100 % ekte “grønn strøm”, som produseres direkte  
av mellomstore vind- og vannkraftverk, hovedsaklig i Tyskland. Denne “ekte” økologiske 
strømmen er blitt sertifisert og utmerket flere ganger, og blir anbefalt av ansette institusjoner.

Tilsvarer årsforbruket til 6000 husholdninger*

Gass i stedet for fyringsolje = 360 t mindre CO²!
Omstillingen fra fyringsolje til naturgass ved Hörmanns fabrikker er til fordel  
for klimabalansen: Ved forbrenningen av naturgass, det mest miljøvennlige fossile 
brennstoffet, blir det i forhold til råolje sluppet ut opptil 40 % mindre CO².

Tilsvarer årsforbruket til 180 husholdninger*
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Med nyskapende kraft-varmeaggregater  i mange Hörmann-fabrikker  
og et intelligent energistyringssystem, investerer vi i en ren fremtid.  
Med disse tiltakene synker CO²-utslippet tydelig og samtidig øker alle 
deltakernes miljøbevissthet.

Nyskapende teknikk, intelligente systemer
Merkbart klimavern for 365 dager i året

Bruk av kraft-varmeaggregater 
= 1400 t mindre CO²!
Hörmann bruker kraft-varmeaggregater i mange 
av sine fabrikker. Disse genererer elektrisk energi 
for strømnettet, og produserer samtidig varme  
for oppvarmingssystemet. Denne lokale 
produksjonen av elektrisk kraft bidrar til senkning 
av behovet for primærenergi, samt til reduksjon 
av CO²-utslipp.

Tilsvarer årsforbruket til 700 husholdninger*
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Sertifisert energistyringssystem 
= 1700 t mindre CO²!
I hele Hörmann-konsernet brukes det allerede  
nå et energistyringssystem i henhold  
til ISO 50001. I tillegg reduserer individuelle  
tiltak, som et intelligent bygningsstyresystem  
med sentral energistyring og automatisk 
energiregulering, energibehovet  
i de enkelte fabrikkene.

Tilsvarer årsforbruket til 850 husholdninger*
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Skåne ressursene, øke klimavernet
Mange små tiltak for et stort mål

For Hörmann begynner klimavern i detalj: Kun når vi kontrollerer våre 
daglige handlinger kan vi konstatere hva vi kan justere for å spare enda 
mer energi og bevisst håndtere vår bruk av ressurser. Denne kontinuerlige 
forpliktelsen overfor vårt miljø viser seg også i andre tiltak, som bruk  
av gjenvunnet papir, CO²-nøytral distribusjon av post, eller gjenvinning  
av transportemballasjer.
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CO²-nøytral trykking = 560 t mindre CO²!
Hörmann trykker prislistene klimanøytralt på 100 % gjenvunnet papir fra bærekraftig 
forvaltede skoger og kontrollerte kilder. CO²-utslipp som oppstår under trykking blir 
kompensert gjennom investering i klimavernprosjekter over hele verden.

Tilsvarer årsforbruket til 280 husholdninger*

CO²-nøytral distribusjon av post = 80 t mindre CO²!
Hörmann i Tyskland distribuerer post CO²-nøytralt via “GoGreen” fra Deutsche Post.  
CO²-utslipp som oppstår blir kompensert gjennom investering i klimavernprosjekter  
over hele verden.

Tilsvarer årsforbruket til 40 husholdninger*
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Fra anskaffelsen av råstoffer og produksjonen, helt frem  
til transportlogistikken – med fokus på miljøet og sparsom 
bruk av ressurser, som spiller en viktig rolle i hele 
produksjonsprosessen, viser Hörmann omtanke for miljøet.

Allerede i dag er Hörmanns produksjon miljøvennlig. 
Bærekraftig og sertifisert produksjon av 
bygningskomponenter som kombinasjonsdører blir benyttet  
i nyskapende byggeprosjekter: Unileverhaus og Spiegel-Haus 
i Hamburgs Hafencity er anerkjente eksempler på denne 
bærekraftige utviklingen.

Hörmanns produkter brukes også direkte i prosjekter  
for klimavern, f.eks. ståldører fra Hörmann i vindturbiner  
(se bilde).

Bærekraftige produkter for bærekraftige prosjekter
Slik bygger man i dag

10



“The Squaire” i Frankfurt am Main med produkter fra Hörmann, sertifisert Leed Gold

Boulevard Berlin med produkter fra Hörmann, sertifisert breeam

ThyssenKrupp-kvartalet i Essen med produkter fra Hörmann, sertifisert DGNB Gold

Bærekraftig bygging med kompetanse fra Hörmann
Hörmann har allerede i dag kunnet samle store erfaringer for bærekraftig bygging. Med denne knowhow 
støtter vi også dine prosjekter. En ytterligere fordel for deg: For hvert oppdrag blir de nødvendige dataene 
for Leed-sertifiseringen automatisk opprettet.

11



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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Das Institut für Fenstertechnik (ift) (Instituttet  
for vindusteknikk) i Rosenheim bekrefter og dokumenterer 
at tallrike bygningskomponenter fra Hörmann stammer  
fra bærekraftig produksjon.

Følgende punkter er allerede del av dette:

•	Kombinasjonsdører

•	Branndører og røyktette ståldører

•	Brann- og røyktette åpninger

•	 Innerdører og ytterdører i stål

•	Alu-ytterdører

•	Brannporter og røyktette skyveporter

•	 Industri-leddporter i stål og aluminium, inkl. motorer

•	 Industri-rulleporter og -rullegitter

•	Hurtigporter

•	 Lastesystemer

Bygg for fremtiden med Hörmann
Sertifisert kvalitet, konstruert for å vare lenge

Kontraktspartner med Interseroh AG
Emballasjen for Hörmanns 
bygningskomponenter blir registrert, 
materialene blir utnyttet og tilbakeført  
til materialkretsløpet. Dermed oppfyller  
vi alle kravene i emballasjedirektivet.
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