
Deuren van Europa‘s nr. 1

De perfecte combinatie:  
Veilig en duurzaam.  
Klimaatneutraal geproduceerd.

Actie

Garagedeur 
met aandrijving

Voordeur 
zonder zijdeel

vanaf € 2299 **incl.  
btwvanaf € 1699 *incl.  

btw

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

excl. montage, demontage en  
afvoeren oude deur.

Actie



Garage- 
sectionaaldeuren
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
(andere maten op aanvraag)

Robuust Woodgrain-
oppervlak met natuurgetrouw 
zaagsnedemotief in 
verkeerswit RAL 9016

Witaluminium RAL 9006

Grijsaluminium RAL 9007

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016

Gitzwart RAL 9005

Terrabruin RAL 8028

Modern Slategrain-
oppervlak met 
leisteenstructuur in 
verkeerswit RAL 9016

Witaluminium RAL 9006

Grijsaluminium RAL 9007

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016

Gitzwart RAL 9005

Terrabruin RAL 8028

M-profilering 
Woodgrain

slechts € 1699*

 incl. aandrijving en standaard montage

Actie

L-profilering 
Slategrain

slechts € 1799*

 incl. aandrijving en standaard montage

Actie

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw incl. aandrijving met handzender en standaard montage, excl. demontage en afvoeren oude deur.  
Voor de actiematen (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm) Geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur. Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.



Scan voor meer informatie over onze 
aanbiedingen van garagedeuren 

eenvoudig de QR-code.

RC 2-veiligheids- 
uitrustingRC2

• Gecertificeerde inbraakwering volgens 
DIN / TS 18194

• Geteste inbraakbeveiliging

Bijpassende  
kozijnbekledingen

• Kozijnbekledingen in het oppervlak en de 
kleur van het deurblad**

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

**Bij Slategrain-oppervlak met gladde kozijnbekledingVerfijnd glad Planar-
oppervlak in 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

L-profilering 
Planar

slechts € 1899*

 incl. aandrijving en standaard montage

Actie

Meerprijs vanaf € 220*

Extra pakket

Meerprijs vanaf € 37*/per m¹

Extra pakket



Aluminium voordeuren
ThermoSafe
• Aluminium deurblad van 73 mm

• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde tot 
0,87 W/(m²·K)**

• Actiematen: tot 1250 × 2250 mm
(op maat zonder meerprijs)

• Optioneel tegen meerprijs met zijdelen en / of 
bovenlicht

Motief 860

Motief 871

RC3
RC 3 veiligheid 
standaard

Motief 872

Motief 459
Alleen bij Hörmann

Scan voor meer informatie over onze 
aanbiedingen van voordeuren eenvoudig 
de QR-code.

ThermoSafe 
zonder beglazing

slechts € 3299*

Actie

*  Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, voor de voordeur 
ThermoSafe (kozijn buitenmaat tot 1250 × 2250 mm) 
exclusief montage, demontage en afvoeren oude deur. 
Geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers  
in Nederland.

**  Afhankelijk van het deurmotief en de deurmaat, vermelde 
waarde voor deurmotief zonder beglazing in de  
afmetingen 1230 × 2180 mm

*** Actiekleur voor de buitenkant van de deur, binnenkant in  
 verkeerswit RAL 9016 mat.

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle 
kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur. Prijswijzigingen 
en -fouten voorbehouden.



Motief 189 Motief 407Motief 138 Motief 454

Motief 502Motief 501 Motief 504Motief 503

Motief 505 Motief 686 Motief 867

Actiekleuren***
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

black.edition

• Buitenhandgreep 
HOE 501 en buitenrozet 
in gitzwart RAL 9005 fijne 
structuur

• Voor een modern 
buitenaanzicht

Design

• Verborgen liggende 
scharnieren voor een 
moderne uitstraling

ThermoSafe 
met beglazing

slechts € 3499*

Actie

Meerprijs slechts € 148*

Extra pakket

Meerprijs slechts € 441*

Extra pakket



Actiedecors***
Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Stalen / aluminium 
voordeuren
Thermo65
• Stalen deurblad van 65 mm 

• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde tot 
0,87 W/(m²·K)**

• Actiematen: tot 1250 × 2250 mm
(op maat zonder meerprijs)

• Optioneel tegen meerprijs met zijdelen en / of 
bovenlicht

Motief 015 Motief 515Motief 010 Motief 810S Motief 900SMotief 700S

RC2
RC 2 veiligheid  
standaard

Actiekleuren***
Verkeerswit RAL 9016 mat

Witaluminium RAL 9006

Grijsaluminium CH 907

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016

Gitzwart RAL 9005

Terrabruin RAL 8028

Scan voor meer informatie 
over onze aanbiedingen van 

voordeuren eenvoudig de 
QR-code.

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 3).

Thermo65 
zonder beglazing

slechts € 2299*

Actie

Thermo65 
met beglazing

slechts € 2499*

Actie

€ 299*

Meerprijs

*  Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, voor de voordeur Thermo65 (kozijn buitenmaat tot 1250 × 2250 mm) exclusief 
montage, demontage en afvoeren oude deur. Geldig tot 15-05-2023 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

**  Afhankelijk van het deurmotief en de deurmaat, vermelde waarde voor deurmotief zonder beglazing in de  
afmetingen 1230 × 2180 mm

*** Actiekleur / actiedecors voor de buiten- en binnenkant van de deur.

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur. 
Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.



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

Scan voor meer informatie over  
onze opbergsystemen eenvoudig  
de QR-code.

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

• Reinigingsmiddel voor garagedeuren en 
deuren (voor het reinigen van alle 
oppervlakken)

• Multispons 

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

• Aanbrengspons 

• 2 microvezeldoekjes 

• Olie voor garagedeuren en deuren

Voor Na

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 over  
onze stalen loftdeuren eenvoudig  
de QR-code.

slechts € 99*

Actie



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.

Scan voor  
meer informatie 
eenvoudig de  
QR-code.

Professionals hebben er verstand van 
Neem contact op met één van onze dealers

!
?

Gekwalificeerd 
deskundig advies en 
opmeting ter plaatse

Demontage en 
milieuvriendelijke 
afvoer

Vakkundige  
montage
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We gebruiken 100% groene stroom van

Het groene-stroomlabel van 

Duitse milieuverenigingen


