
Actie

Garagedeur 
met aandrijving

Voordeur 
zonder zijdeel

vanaf € 2299  1)
incl.  
btwvanaf € 1699  1)

incl.  
btw

incl. standaard montage,  
excl. demontage en afvoeren oude deur.

excl. montage, demontage en  
afvoeren oude deur.

Actie

ACTIEPRODUCTEN 2023
Garagedeuren. Voordeuren. 



Al generaties lang verantwoordelijk
Het familiebedrijf Hörmann kijkt terug op meer dan 85 jaar ervaring als specialist op het 

gebied van bouwelementen. Dat schept verplichtingen ten opzichte van huidige en 

toekomstige generaties. Juist daarom speelt de ecologische verantwoordelijkheid een 

belangrijke rol voor ons. Daarvoor ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor duurzame 

producten en een intelligente milieubescherming.

GOEDE REDENEN2



WIJ DENKEN GROEN. KLIMAATNEUTRALE 

GARAGEDEUREN EN DEUREN VOOR UW WONING.  Wij 

gebruiken 100 % groene stroom bij de productie van onze 

actie(garage)deuren en besparen enkele duizenden tonnen CO2 

door vele andere maatregelen. De resterende uitstoot 

compenseren wij door in samenwerking met ClimatePartner 

klimaatbeschermingsprojecten te bevorderen.

Meer informatie vindt u op  

https://www.hormann.nl/bedrijf/milieu/

“EEN GOEDE NAAM

MOET MEN VERDIENEN.”

August Hörmann

Geheel in de geest van de oprichter van het bedrijf is het merk 

Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte. Met meer 

dan 20 miljoen verkochte deuren en aandrijvingen behoort 

Hörmann tot de meest succesvolle Europese aanbieders. 

Dankzij het uitgebreide internationale verkoop- en servicenet is 

Hörmann uw sterke partner voor hoogwaardige bouwelementen.

Alleen bij Hörmann

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland

We gebruiken 100% groene stroom van

Het groene-stroomlabel van 

Duitse milieuverenigingen

3HÖRMANN
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Garagesectionaal- 
deuren RenoMatic

6

20

32

Aluminium voordeuren 
ThermoSafe

Stalen / aluminium 
voordeuren Thermo65

5HÖRMANN



Garagesectionaal-
deuren
RenoMatic

• Dubbelwandig geïsoleerde, 42 mm dikke panelen 

voor hoge warmte-isolatie, goede stabiliteit en 

aangenaam rustige loop

• Standaard deuraandrijving ProMatic met 

moderne draadloze BiSecur-techniek

• Alle deuroppervlakken met zilverkleurige 

verzinking en beschermingslak op de binnenzijde 

van de deur

• Actiematen: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 

2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm en 11 andere 

maten

LINKSBOVEN. Garagesectionaaldeur RenoMatic M-profilering Woodgrain in 
verkeerswit RAL 9016

LINKSONDER. Garagesectionaaldeur RenoMatic L-profilering Slategrain in 
grijsaluminium RAL 9007

RECHTS. Garagesectionaaldeur RenoMatic L-profilering Planar in CH 703 
Matt deluxe, antraciet metallic

ACTIEPRODUCTEN | RENOMATIC6



Actie

Actie

Actie

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland

M-profilering 
Woodgrain

slechts € 1699 1)

 incl. aandrijving en standaard montage

L-profilering 
Slategrain

slechts € 1799 1)

 incl. aandrijving en standaard montage

L-profilering 
Planar

slechts € 1899 1)

 incl. aandrijving en standaard montage

7HÖRMANN



ActieDe garagesectionaaldeur RenoMatic met M-profilering 
wordt gekarakteriseerd door een gelijkmatige 
paneelverdeling en een gestructureerd oppervlak. Het 
Woodgrain-oppervlak valt op door het authentieke 
zaagsnedemotief en de robuustheid.

Garagesectionaaldeur RenoMatic
M-profilering Woodgrain

ACTIEPRODUCTEN | RENOMATIC

M-profilering 
Woodgrain

slechts € 1699 1)

 incl. aandrijving en standaard montage

8



Robuust Woodgrain-oppervlak
met natuurgetrouw zaagsnedemotief in verkeerswit RAL 9016

Actiekleuren:
Verkeerswit RAL 9016

Witaluminium RAL 9006

Grijsaluminium RAL 9007

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016

Gitzwart RAL 9005

Terrabruin RAL 8028

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland 9HÖRMANN



Leisteenplaten zijn het voorbeeld voor het 
gestructureerde oppervlak Slategrain. Dit geeft de 
garagesectionaaldeur RenoMatic met L-profilering een 
bijzonder aanzicht.

Garagesectionaaldeur RenoMatic
L-profilering Slategrain

ACTIEPRODUCTEN | RENOMATIC

Actie

L-profilering 
Slategrain

slechts € 1799 1)

 incl. aandrijving en standaard montage

10



Modern Slategrain-oppervlak
met leisteenstructuur in verkeerswit RAL 9016

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland

Actiekleuren:
Verkeerswit RAL 9016

Witaluminium RAL 9006

Grijsaluminium RAL 9007

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016

Gitzwart RAL 9005

Terrabruin RAL 8028

11HÖRMANN



ACTIEPRODUCTEN | RENOMATIC

De garagesectionaaldeur RenoMatic met L-profilering 
overtuigt dankzij een grote paneelverdeling en een 
modern mat deuraanzicht in de Hörmann kleuren  
Matt deluxe. Het gladde oppervlak Planar overtuigt  
met delicate elegantie.

Garagesectionaaldeur RenoMatic
L-profilering Planar

Actie

L-profilering 
Planar

slechts € 1899 1)

 incl. aandrijving en standaard montage

12



Glad Planar-oppervlak
met delicate elegantie in verkeerswit CH 9016 Matt deluxe

Actiekleuren:
Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe

Witaluminium CH 9006 Matt deluxe

Grijsaluminium CH 9007 Matt deluxe

Antraciet metallic CH 703 Matt deluxe

Antracietgrijs CH 7016 Matt deluxe

Zwart CH 905 Matt deluxe

Terrabruin CH 8028 Matt deluxe

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland 13HÖRMANN



Garagesectionaaldeur RenoMatic
Uitrustingen, maten en uitbreidingspakketten

42 mm

Alleen bij Hörmann

• Kunststof kozijnvoet

Goede warmte-isolatie
De garagesectionaaldeur RenoMatic is dubbelwandig 
thermisch geïsoleerd. Door de 42 mm dikke panelen 
loopt de deur op een aangename en rustige wijze. De 
panelen zijn aan de buitenkant voorzien van een 
polyester grondlaag . De binnenkant van de panelen 
wordt geleverd met een zilverkleurige zinklaag . De 
trekverentechniek met het gepatenteerde veer-in-veer-
systeem of de torsieveer met geteste 
veerbreukbeveiliging beschermt het deurblad tegen 
omlaagvallen. Dankzij de goede warmte-isolatie zijn de 
deuren zeer geschikt wanneer uw garage direct op het 
huis aansluit of wanneer men vanuit de garage 
toegang tot de woning heeft.

Optimale en duurzame bescherming 
De 4 cm hoge kunststof kozijnvoet die bestand is 
tegen bros worden, beschermt het kozijn langdurig 
tegen mogelijke corrosie en, anders dan bij de 
oplossingen van andere fabrikanten, ook bij 
aanhoudende wateroverlast. De kozijnvoet omsluit het 
kozijn in het roestgevoelige gedeelte volledig. Alleen 
dat is effectieve duurzame bescherming.

Betrouwbare veiligheidsuitrusting
Behalve de standaard optilbeveiliging die uw deur 
automatisch stevig vergrendelt en beschermt tegen 
optillen, is de garagesectionaaldeur Renomatic 
optioneel ook verkrijgbaar met gecertificeerde 
RC 2-veiligheidsuitrusting (zie pagina 15).

Met hetzelfde aanzicht
Het harmonische totaalplaatje van de deur ontstaat 
door vele kleine details. Bij deuren met Woodgrain-, 
Slategrain- of Planar-oppervlak leveren wij bijvoorbeeld 
het latei-aanpassingspaneel  altijd in hetzelfde 
aanzicht als het oppervlak 2) en de kleur van het 
deurblad. De zijdelingse kozijnen  zijn altijd voorzien 
van een Woodgrain-oppervlak, verkeerswit RAL 9016 
(vergelijkbaar met het witte oppervlak van deuren met 
M-profilering). Voor een harmonieus deuraanzicht zijn 
kozijnbekledingen met hetzelfde aanzicht verkrijgbaar 
(zie pagina 15).

Zijdeuren met hetzelfde aanzicht 
Voor de garagesectionaaldeur RenoMatic zijn er 
passende zijdeuren met smalle aluminium profielen 
beschikbaar. De vullingen van de deuren zijn afgestemd 
op het deurmotief, het oppervlak en de kleur. Dit 
resulteert in een harmonieus totaalplaatje wanneer de 
deur en zijdeur naast elkaar worden gemonteerd.

ACTIEPRODUCTEN | RENOMATIC14



Reinigings- en onderhoudsset
Zodat uw (garage)deur lang mooi blijft

• Reinigingsmiddel voor garagedeuren en deu-
ren (voor het reinigen van alle oppervlakken)

• Multispons

• 2-in-1-polijstmiddel voor garagedeuren en 
deuren

• Aanbrengspons, 2 × microvezeldoekje

• Olie voor garagedeuren en deuren

NaVoor

Deurhoog-
tes in mm

2500 •

2250 • • • •

2125 • • • • •

2080 • •

2000 • •

2315 2375 2440 2500 2750 3000 5000

Deurbreedtes in mm

15 deurmaten voor vrijwel elke opening

slechts € 99 1)

Actie

Meerprijs vanaf € 37 1)

/per m¹

• Kozijnbekledingen in het oppervlak 2) en de 
kleur van het deurblad

• Voor een harmonieus aanzicht van kozijn en 
deurblad tot in het kleinste detail

Extra pakket

Kozijnbekledingen met 
hetzelfde aanzicht

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) bij Slategrain met glad oppervlak

RC 2-veiligheids- 
uitrustingRC2

• Gecertificeerde inbraakwering volgens 
DIN / TS 18194

• Geteste inbraakbeveiliging

Meerprijs vanaf € 220 1)

Extra pakket

15HÖRMANN



Garagesectionaaldeur RenoMatic
Standaard garagedeuraandrijving ProMatic

Automatisch comfort
De RenoMatic leveren wij standaard met de 
deuraandrijving ProMatic  en de handzender met 4 
toetsen HSE 4 BS.  De aandrijvingstechniek met 
geleidingsrail zorgt voor een rustige en stille deurloop. 
Bovendien stopt de betrouwbare automatische 
uitschakelfunctie de deur bij contact met een obstakel.

BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde 
veiligheid
Het bidirectionele radiosysteem BiSecur staat voor een 
toekomstgerichte techniek die zorgt voor een 
comfortabele en veilige bediening van garagedeur- en 
inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en 
meer. Deze door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige 
BiSecur-coderingsprocedure met een stabiele, 
storingsvrije reikwijdte biedt u de zekerheid dat 
malafide personen uw radiosignaal niet kunnen 
kopiëren. Het systeem werd getest en gecertificeerd 
door onafhankelijke veiligheidsexperts.

Veilige bediening
Hörmann-sectionaaldeuren zijn zowel afzonderlijk als in 
combinatie met Hörmann-garagedeuraandrijvingen 
getest en gecertificeerd volgens de strenge 
veiligheidseisen van de Europese norm 13241 . 
Veiliger kan een sectionaaldeur niet zijn.

Alleen bij Hörmann

• BiSecur-radiosysteem
•  Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail

ACTIEPRODUCTEN | RENOMATIC

Standaard

16



Garagesectionaaldeur RenoMatic
Optionele garagedeuraandrijving SupraMatic E

Snellere, slimme deuropening
Indien gewenst is tegen een meerprijs de 
garagesectionaaldeur RenoMatic met de snelle en 
slimme deuraandrijving SupraMatic E  verkrijgbaar, 
inclusief de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS .

• 75 % hogere openingssnelheid 2) van max. 25 cm/s

• Slimme bediening met de BlueSecur-app 

• Tot 3 keer 2) lichtere ledverlichting

• Laag stroomverbruik in stand-by van minder dan 
1 watt

• Aandrijfkap uit roestvrij staal met een exclusief design

Extra pakket

Garagedeuraandrijving
SupraMatic E

Meerprijs € 161 1)

Standaard Bluetooth-ontvanger voor de bediening via smartphone met 
de Hörmann BlueSecur-app

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) Vergeleken met de ProMatic 3-serie 17HÖRMANN



Garagesectionaaldeur RenoMatic
Veilig optimaal geventileerd

Klimaatbinnensensor HKSI
• Bewaakt de luchtvochtigheid 

in de garage

• Opent de garagedeur voor 
ventilatie en sluit deze bij een 
gereguleerde luchtvochtigheid 
automatisch

Klimaatbuitensensor HKSA
• Meet de luchtvochtigheid  

buiten

• Voorkomt bij een hogere 
luchtvochtigheid buiten dat de 
garagedeur geopend wordt

Vooral bij thermisch geïsoleerde garagedeuren is een 
regelmatige ventilatie van de garage heel belangrijk. 
Om ervoor te zorgen dat er geen vuil, bladeren of 
kleine dieren in de garage kunnen komen, vindt de 
ventilatie plaats door het bovenste paneel open te 
klappen (optionele uitrusting). Voor een energie-
efficiënte ventilatie adviseren wij ook een 
klimaatsensor voor binnen en buiten, die de ventilatie 
automatisch regelt.

• Comfortabele ventilatiestand bij het bovenste 
paneel

• Het onderste paneel blijft veilig op de vloer 
gesloten

• Geen binnendringen van vuil, bladeren en kleine 
dieren

• Klimaatsensoren regelen de ventilatie 
automatisch

Meerprijs slechts € 118 1)

Meerprijs slechts € 169 1)

Extra pakket

Extra pakket

Meerprijs slechts € 126 1)

Extra pakket

Scharnierrolhouder
• Optimale ventilatie van de garage door het 

bovenste paneel van de deur te openen

• Het onderste paneel van de deur blijft op de 
vloer veilig gesloten

• Binnendringen van vuil, bladeren of kleine 
dieren wordt effectief voorkomen

ACTIEPRODUCTEN | RENOMATIC18



Smart Home-systeem
Hörmann homee Brain

Met de Smart Home-centrale Hörmann homee Brain 
kunt u uw Hörmann-garagedeuren en -deuren nog 
comfortabeler openen en sluiten. En wel op elk 
moment van de dag of nacht, waar ook ter 
wereld – heel gemakkelijk met uw smartphone, tablet of 
pc. Daarnaast is het systeem bijzonder veilig, 
eenvoudig te bedienen en kan het worden uitgebreid 
met andere compatibele apparaten zoals 
beveiligingscamera's, weerstations, verlichting, 
schakelaars, verwarmingsthermostaten, rolluiken en 
doorkijkbeveiliging, rook- en bewegingsmelders, raam- 
en deurcontacten.

• Hörmann homee Brain  met BiSecur-
radiosysteem voor bediening via de app in het 
thuisnetwerk of wereldwijd via het internet

• Eenvoudige installatie in slechts enkele stappen

• Comfortabele bediening via app of 
spraakbesturing

• Handige functies zoals comfortabele scenario's 
en eenvoudige bediening van meerdere 
apparaten met slechts één commando

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland

Garagedeur- 
aandrijvingen

Inrithek- 
aandrijvingen

Deuraandrijvingen

Veiligheid  
(bijv. camera's)

Draadloze ontvangers

Energie besparen
(bijv. verwarmings-

thermostaten)

Comfort
(bijv. verlichting)

Deursloten

Smart Home-systeem
Hörmann homee Brain

slechts € 397 1)

Actie 

19HÖRMANN



ACTIEPRODUCTEN | THERMOSAFE

ThermoSafe 
zonder zijdelen

slechts € 3299 1)

Actie

20



Aluminium 
voordeuren 
ThermoSafe

• 12 moderne actiemotieven

• 3 klassieke actiemotieven

• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde tot  

ca. 0,87 W/(m²·K) 3)

• Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting 4)

• 3-voudig geïsoleerd glas met veiligheidsglas aan beide 

kanten voor inbraakbeveiliging van buiten en 

ongevallenbescherming van binnen

• Maatproductie tot 1250 × 2250 mm

• Optioneel in buitengewone maten tot 1250 × 2350 mm 5)

• Optioneel met zijdelen en / of bovenlicht 5)

Uitstekende warmte-isolatie 3)

UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K)

10 jaar garantie 2)

Standaard RC 3-veiligheidsuitrusting

Alleen bij Hörmann

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.nl
3) Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm
4) Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd
5) Tegen meerprijs en met langere levertijd

LINKS. Aluminium voordeur ThermoSafe motief 860, antracietgrijs RAL 7016, optionele zijdelen

RC3
RC 3-veiligheidsuitrusting 4)

Standaard

21HÖRMANN



Aluminium voordeuren ThermoSafe
Deurmotieven zonder en met beglazing

ACTIEPRODUCTEN | THERMOSAFE

Actie

Actie

Motief 860 Motief 871 Motief 872 Motief 459

Motief 138 Motief 189 Motief 454 Motief 407

Motief 501 Motief 502 Motief 503 Motief 504

Motief 505 Motief 686 Motief 867

Met beglazing

Zonder beglazing

ThermoSafe 
zonder beglazing

slechts € 3299 1)

ThermoSafe 
met beglazing

slechts € 3499 1)

22



Aluminium voordeuren ThermoSafe
Actiekleuren

Actiekleuren 2)

Verkeerswit RAL 9016 mat

Grijsaluminium RAL 9007 fijne structuur 
mat

Steengrijs RAL 7030 fijne structuur mat

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016 mat

Antracietgrijs RAL 7016 fijne structuur mat

Gitzwart RAL 9005 fijnstructuur,

Kastanjekleurig CH 607

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) Actiekleur voor de buitenkant van de deur, binnenkant in verkeerswit RAL 9016, mat. 23HÖRMANN



Aluminium voordeuren ThermoSafe
moderne deurmotieven met beglazing

RC3
RC 3-veiligheidsuitrusting 2)

Standaard

ThermoSafe motief 189

• Actiekleur verkeerswit RAL 9016, 
mat

• Roestvrijstalen handgreep 
HOE 615

• Motiefglas Float gematteerd met  
7 heldere dwarsstroken (10 mm 
hoog)

• UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K) 3)

ThermoSafe motief 501

• Actiekleur steengrijs RAL 7030, 
mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 500

• Figuurglas Satinato

• UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K) 3)

ThermoSafe motief 502

• Actiekleur gitzwart RAL 9005 fijne 
structuur

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 500

• Figuurglas Satinato

• UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K) 3)

ACTIEPRODUCTEN | THERMOSAFE

ThermoSafe 
met beglazing

slechts € 3499 1)

Actie

24



ThermoSafe motief 503

• Actiekleur verkeerswit RAL 9016, 
mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 500

• Motiefglas Float gematteerd met  
7 heldere dwarsstroken (10 mm 
hoog)

• UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K) 3)

ThermoSafe motief 504

• Actiekleur kastanjekleurig CH 607, 
fijne structuur mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 500

• Motiefglas Float gematteerd met  
5 heldere dwarsstroken (10 mm 
hoog)

• UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K) 3)

ThermoSafe motief 505
• Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, 

mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 500

• Motiefglas Float gematteerd met  
4 heldere dwarsstroken (10 mm 
hoog)

• UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K) 3)

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd
3) Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

25HÖRMANN



Aluminium voordeuren ThermoSafe
moderne deurmotieven zonder beglazing

RC3
RC 3-veiligheidsuitrusting 2)

Standaard

ThermoSafe motief 871

• Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, 
fijne structuur mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 710, groefbreedte 5 mm

• UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K) 3)

ThermoSafe motief 872

• Actiekleur antraciet metallic 
CH 703, fijne structuur mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 615, groefbreedte 5 mm

• UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K)3)

ThermoSafe motief 860

• Actiekleur verkeerswit RAL 9016, 
mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 700

• UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K) 3)

ACTIEPRODUCTEN | THERMOSAFE

ThermoSafe 
zonder beglazing

slechts € 3299 1)

Actie

26



Aluminium voordeuren ThermoSafe
Klassieke deurmotieven met en zonder beglazing

RC3
RC 3-veiligheidsuitrusting 2)

Standaard

ThermoSafe motief 454

• Actiekleur kastanjekleurig CH 607, 
fijne structuur mat

• Optionele, messingkleurige 
handgreep HOE 14-4

• Motiefglas Reflo gezandstraald 
met niet-gestraalde rand (20 mm 
omlopend)

• UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K) 3)

ThermoSafe motief 459

• Actiekleur verkeerswit RAL 9016, 
mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 14-2

• UD-waarde tot ca. 0,88 W/(m²·K) 3)

ThermoSafe motief 407

• Actiekleur verkeerswit RAL 9016, 
mat

• Roestvrijstalen handgreep  
HOE 14-2

• Motiefglas Reflo gezandstraald 
met niet-gestraalde rand (20 mm 
omlopend)

•  UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K) 3)

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd
3) Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

ThermoSafe 
met beglazing

slechts € 3499 1)

Actie

27HÖRMANN



HOE 501
Roestvrij staal 
geborsteld

HOE 701
Roestvrij staal
met decor-
middendeel

HOE 500
Roestvrij staal 
geborsteld

HOE 600 / 615 / 610
Roestvrij staal 
geborsteld
Handgreeplengtes:
950 mm (HOE 600)
1100 mm (HOE 615)
1250 mm (HOE 610)

HOE 700
Roestvrij staal, met 
decor-middendeel

HOE 710
Roestvrij staal 
geborsteld

Aluminium voordeuren ThermoSafe
Buitenhandgreep naar keuze voor een individueel design

Meerprijs

Bij de keuze van de 
handgrepen HOE 501 
of 701 voor uw 
voordeurmotief

slechts € 94 1)

Inclusief

Kies een individuele 
handgreep voor uw 
voordeurmotief.
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Aluminium voordeuren ThermoSafe
Aantrekkelijke extra pakketten

Design
• Verborgen liggende scharnieren voor een 

verfijnd deuraanzicht

black.edition
• Buitenhandgreep HOE 501 en buitenrozet in 

gitzwart RAL 9005 fijne structuur

• Voor een modern buitenaanzicht

Meerprijs slechts € 441 1)

Extra pakket

Meerprijs slechts € 148 1)

Extra pakket

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland 29HÖRMANN



Beglazing
Float helder

Float gematteerd

Satinato

Motiefglas

Tip:
Satinato ziet er iets groener uit en 
laat daarom iets meer licht door 
dan Float gematteerd. Satinato is 
daarom de eerste keuze voor 
voordeuren zonder zijdelen en 
bovenlicht en relatief donkere 
gangen.

per zijdeel
Float
bijv. 400 × 2250 mm

vanaf € 1216 1)

Actie

Aluminium voordeuren ThermoSafe
Ingangen vormgeven met zijdelen en bovenlichten

ACTIEPRODUCTEN | THERMOSAFE30



Aluminium voordeuren ThermoSafe
Slotvarianten voor meer veiligheid en comfort

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland

Elektrische 
deuropener  
voor slot H 5

vanaf € 142 1)

Slot S 5 Comfort

vanaf € 696 1)

Meerprijs

Meerprijs

Standaardslot H5 met elektrische deuropener of automatisch slot S5 
Comfort incl. automatische deuropener voor deuropening van 
binnenuit door te drukken op een toets

Standaard slot H5 met 5-voudig slot, veiligheidsrozet en haakgrendel, 
VdS-klasse C of  Slot S5 automatisch met 5 vergrendelingspunten en 
mechanische, 4-voudige zelfvergrendeling, VdS-klasse B

Automatisch slot S5 Scan 
voor deuropening van buitenaf met uw vingerafdruk

Automatisch slot S5 Smart
voor deuropening van binnenuit en buitenaf via BiSecur draadloos met 
standaard handzender ter waarde van € 39

Automatisch slot S5 Code 
voor deuropening van buitenaf door invoer van een code

Automatisch slot S5 Bluetooth
voor deuropening van binnenuit en van buitenaf via Bluetooth-ontvanger en 
uw smartphone met de Hörmann BlueSecur-app

€ 1429 1)

Meerprijs

€ 1654 1)

Meerprijs

€ 965 1)

Meerprijs

naar keuze zonder meerprijs

€ 966 1)

Meerprijs

31HÖRMANN



Stalen / aluminium 
voordeuren 
Thermo65

• Zes actiemotieven met en zonder beglazing

• Thermisch onderbroken stalen deurblad van 65 mm

• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde tot 

ca. 0,87 W/(m²·K) 3)

• Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting 4)

• Maatproductie tot 1250 × 2250 mm

• Optioneel met zijdelen en / of bovenlicht 5)

Uitstekende warmte-isolatie 3)

UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K)

5 jaar garantie 2)

RC 2-veiligheidsuitrusting 4)

StandaardRC2

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op www.hormann.nl
3) Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm
4) Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd
5) Tegen meerprijs en met langere levertijd

ACTIEPRODUCTEN | THERMO65

RECHTS.
Stalen / aluminium voordeur

Thermo65, motief 700 S, 
grijsaluminium CH 907

32



Thermo65 
met beglazing

slechts € 2499 1)

Actie

33HÖRMANN



Stalen / aluminium voordeuren Thermo65
Deurmotieven zonder en met beglazing

ACTIEPRODUCTEN | THERMO65

Desgewenst ontvangt 
u de actiedeuren 
Thermo65 tegen een 
meerprijs ook in de 
Hörmann-kleur Matt 
deluxe, waarbij de 
kleur is aangepast aan 
de RenoMatic-deuren 
met Planar-oppervlak 
(zie pagina 12 / 13).

Verkeerswit CH 9016 
Matt deluxe

Witaluminium  
CH 9006 Matt deluxe

Grijsaluminium  
CH 9007 Matt deluxe

Antraciet metallic  
CH 703 Matt deluxe

Antracietgrijs  
CH 7016 Matt deluxe

Zwart CH 905 Matt 
deluxe

Terrabruin CH 8028 
Matt deluxe

Thermo65 
zonder beglazing

slechts € 2299 1)

Actie

Thermo65 
met beglazing

slechts € 2499 1)

Actie

€ 299 1)

Meerprijs

Motiv 700S Motiv 810S Motiv 900S

Met beglazing

Motief 010 Motief 015 Motief 515

Zonder beglazing

34



Stalen / aluminium voordeuren Thermo65
Actiekleuren en actiedecors

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) Actiekleur / actiedecors voor de buiten- en binnenkant van de deur.

Actiekleuren 2)

Verkeerswit RAL 9016

Witaluminium RAL 9006

Grijsaluminium CH 907

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016

Gitzwart RAL 9005

Terrabruin RAL 8028

Actiedecors 2)

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

€ 299 1)

Meerprijs

35HÖRMANN



Stalen / aluminium voordeuren Thermo65
Deurmotieven zonder beglazing

RC 2-veiligheidsuitrusting 2)

StandaardRC2

Actie
Actie

Thermo65
Zonder beglazing
in 7 kleuren

slechts € 2299 1)

Thermo65
Zonder beglazing in 3 
decors of
7 Matt deluxe-kleuren

slechts € 2598 1)

Thermo65 motief 010

• Actiekleur verkeerswit RAL 9016, 
zijdemat

• Roestvrijstalen handgreep HB 38-2

• UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K) 3)

Thermo65 motief 015

• Actiekleur terrabruin RAL 8028, 
zijdemat

• Roestvrijstalen handgreep HB 38-2

• UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K) 3)

Thermo65 motief 515

• Actiedecor Decograin Dark Oak

• Roestvrijstalen handgreep HB 38-2

• UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K) 3)

ACTIEPRODUCTEN | THERMO6536



Stalen / aluminium voordeuren Thermo65
Deurmotieven met beglazing

RC 2-veiligheidsuitrusting 2)

StandaardRC2

Actie

Thermo65
met beglazing in 3 
decors of
7 Matt deluxe-kleuren

slechts € 2798 1)

Thermo65 motief 700S

• Actiekleur gitzwart RAL 9005, 
zijdemat

• Roestvrijstalen handgreep HB 38-2

• Beglazing met Satinato

• UD-waarde tot ca. 0,98 W/(m²·K) 3)

Thermo65 motief 810S

• Actiekleur antraciet metallic 
CH 703

• Roestvrijstalen handgreep HB 38-2

• Beglazing met Satinato

• UD-waarde tot ca. 0,97 W/(m²·K) 3)

Thermo65 motief 900S

• Actiedecor Decograin Night Oak

• Roestvrijstalen handgreep HB 38-2

• Beglazing met Satinato

• UD-waarde tot ca. 0,96 W/(m²·K) 3)

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland
2) Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd
3) Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

Actie

Thermo65
Met beglazing
in 7 kleuren

slechts € 2499 1)

37HÖRMANN



Stalen / aluminium voordeuren Thermo65
Ingangen vormgeven met zijdelen en bovenlichten

Beglazing
Helder

Satinato

Gezandstraald

per zijdeel
bijv. 400 × 2100 mm

vanaf € 1386 1)

Actie

ACTIEPRODUCTEN | THERMO6538



Stalen / aluminium voordeuren Thermo65
Individuele openingsvarianten

1) vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland

Automatisch slot met mechanische zelfvergrendeling

Automatisch slot met opening via een draadloze vingerscannerElektrische deuropener voor standaardslot

Automatisch slot met opening via een handzender HSE 4 BS

€ 142 1)

Meerprijs

€ 69 1)

Meerprijs

€ 1105 1)

Meerprijs

€ 876 1)

Meerprijs

39HÖRMANN
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De afgebeelde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met toebehoren en komen daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering.
De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd.
Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.
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Opbergsystemen 
.NIEUW
Meer ruimte in huis en 
tuin

• Gereedschapsschuren met een lessenaars- of 
zadeldak in de uitvoeringen Classic en Modern en 
brandhoutrekken met hetzelfde aanzicht

• Eenvoudige en snelle montage door maximale 
prefabricatiegraad

• Individuele vormgeving in 9 standaardkleuren, 
Golden Oak-decor of RAL-kleur naar keuze

Stalen loftdeuren
Industriële stijl voor woon- en 
werkruimtes

• Smalle stalen profielen met maximale transparantie in 
gitzwart RAL 9005

• Verkrijgbaar als 1- en 2-vleugelige deur en als vaste 
beglazing tot een elementmaat van max. 5000 × 4000 mm 
als stijl- / dwarsstijlconstructie

• Naar keuze met beslagen in prachtig  
gitzwart RAL 9005 of roestvrij staal

Scan voor meer 
informatie de 

QR-code.

Scan voor meer 
informatie de 

QR-code.


