Moderniseer met de nr. 1 in Europa:
garage- en voordeuren van Hörmann

Automatische
garagedeur

Voordeur

Zijdeel

vanaf

vanaf

vanaf

€ 899 *

€ 1698 *

€ 798 *

Voor uw thuis alleen het beste – onze diensten voor renoveerders:

Gekwalificeerd
deskundig advies

Opmeting
ter plaatse

Deskundige
montage

Demontage en
milieuvriendelÿke
verwijdering

Made in Germany

Garagesectionaaldeur
RenoMatic 2014
incl. aandrijving

vanaf

€ 899 *

Bespaar
tot 30 %
in vergelijking met de Hörmann
sectionaaldeur LPU, M-profilering met
hetzelfde oppervlak / kleur

Garagesectionaaldeur
RenoMatic 2014
M-profilering, incl. aandrijving ProMatic
• Met dezelfde constructie als Hörmann
garagesectionaaldeuren EPU
• Dubbelwandig geïsoleerde panelen
• Garagedeuraandrijving ProMatic
met moderne BiSecur radiotechniek
en handzender HS 5 BS in wit
• Actieformaten: 2375 × 2000 mm,
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm
(Verkeerswit)

Verkeerswit
RAL 9016
New Silkgrain
voor € 899*

Titan
New Silkgrain
voor € 899*

Blank aluminium
RAL 9006
New Silkgrain
voor € 999*

Terrabruin
RAL 8028
New Silkgrain
voor € 999*

Met comfortabele
controle van
de deurpositie
vanuit huis!

Golden Oak
Decograin
voor € 999*

Dark Oak
Decograin
voor € 999*

Alleen bij Hörmann

De op de toekomst gerichte BiSecur
radiotechniek voor aandrijvingen
voor garages en inrithekken
Het nieuw ontwikkelde, extreem
veilige BiSecur coderingsprocedé
biedt u het goede gevoel dat vreemden
uw radiosignaal niet kunnen kopiëren.
Getest en gecertificeerd door
veiligheidsexperts van de RuhrUniversiteit Bochum, geschikt voor
de bediening van garagedeuren,
inrithekken, verlichting en meer.
Met de BiSecur radiotechniek
kunt u de deurpositie comfortabel
controleren. Per kleur van een LED
geeft de handzender HS 5 BS weer
of uw garage dicht of open is.
Daardoor hoeft u nooit meer in weer
en wind de deur uit. Indien gewenst
sluit u de deur met één druk op de toets
comfortabel, bijv. vanuit de woonkamer.

Standaard inclusief,
in plaats van de handzender
HS 2 BS met 2 toetsen:
de exclusieve handzender
HS 5 BS in wit met
hoogglansoppervlak
en 5 toetsen, inclusief
controle van de deurpositie

De exclusieve BiSecur handzenders
overtuigen met hun hoogglansoppervlak
in pianolak-look en de elegante vorm
die erg prettig in de hand ligt. Chromen
eindkapjes plaatsen nieuwe accenten
en onderstrepen de hoogwaardige
indruk. De BiSecur handzenders
van Hörmann zijn onderscheiden
voor hun exclusieve design door
een internationale jury.

Voordeur
RenoDoor Plus 2014

Zijdeel
RenoDoor Plus 2014

vanaf

vanaf

Voordeur
RenoDoor Plus 2014
• Met dezelfde constructie
als Hörmann ThermoPro Plus
voordeuren
• Binnen en buiten in hetzelfde vlak
liggende deurbladuitstraling zonder
zichtbare vleugelomraming
• Thermisch gescheiden, 65 mm
dik stalen deurblad
• Gelakt of met Decograin oppervlak
aan de binnen- en buitenzijde
• Thermisch gescheiden 80 mm
aluminiumkozijn in Roundstyle-look
• Inbraakwerende meervoudige
vergrendeling
• Hoge warmte-isolatie met een
UD-waarde van 0,99 W/(m²·K)
• Actieformaat voordeur:
1100 × 2100 mm, 1000 × 2100 mm,
1020 x 2160 mm, afwijkende
afmetingen tegen meerprijs
• Actieformaat zijdeel:
400 × 2100 mm

€ 798 *

Verkeerswit
RAL 9016
voor € 1698*

Titan Metallic
Decograin
voor € 1698*

Blank aluminium
RAL 9006
voor € 1898*

Terrabruin
RAL 8028
voor € 1898*

Voordeur
TopSecur 2014

RC 2
Gecertificeerde

• Met dezelfde constructie
veiligheid
als Hörmann ThermoSafe
voordeuren
• Binnen en buiten in hetzelfde vlak
liggende deurbladuitstraling zonder
zichtbare vleugelomraming
• Thermisch gescheiden, 73 mm
dik aluminium deurblad, voorzien
van poedergrondverf, binnenzijde
in verkeerswit RAL 9016
• Thermisch gescheiden aluminium
kozijn 80 mm
• Inbraakwerende
RC 2-veiligheidsuitrusting
• Hoge warmte-isolatie met een
UD-waarde van 0,9 W/(m²·K)
• Passende zijdelen zijn verkrijgbaar
in het aluminium voordeurenprogramma
• Actieformaten tot 1250 × 2250 mm
op maat zonder meerprijs

Verkeerswit
RAL 9016
voor € 2698*

Hörmann
kleur CH 703
antracietkleurige
structuurlak
voor € 2698*

Blank aluminium
RAL 9006
voor € 2898*

Terrabruin
RAL 8028
voor € 2898*

Zeer goede
warmte-isolatie
en hoge veiligheid
voor uw thuis!

Golden Oak
Decograin
voor € 1898*

Dark Oak
Decograin
voor € 1898*

Voordeur
TopSecur 2014

vanaf

€ 2698 *

Hörmann
kleur CH 607
kastanjekleurige
structuurlak
voor € 2898*

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleuren. Wijzigingen en prijsfouten onder voorbehoud.
* Vrijblijvende adviesprijs zonder opmeting en montage voor de actieformaten (RenoMatic 2014: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm (Verkeerswit),
RenoDoor Plus 2014: 1100 × 2100 mm, 1000 × 2100 mm, 1020 x 2160 mm, zijdeel RenoDoor Plus 2014: 400 × 2100 mm, TopSecur 2014: tot 1250 × 2250 mm) incl. 21 % btw.
Geldig t/m 31-12-2014 bij alle deelnemende dealers in Nederland.
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Veiligheidsdeur
KSI Thermo
Buitendeur met hoge veiligheid
en uitstekende warmte-isolatie
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Gecertificeerde
veiligheid

• Met inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting
• 30 % betere warmte-isolatie***
dan conventionele veiligheidsdeuren
met een UD-waarde van maximaal 1,2 W/(m²·K)
• Thermisch gescheiden, 45 mm dik stalen deurblad,
gelakt aan de binnen- en buitenzijde
• Thermisch gescheiden aluminium kozijn 60 mm
• Verkrijgbaar in vele kleuren en decoroppervlakken
• Ideaal als buitendeur voor kelder, bijgebouw en garage
• Actieformaten: 875 × 2000 mm, 1000 × 2000 mm

KSI Thermo
Verkeerswit RAL 9016
voor € 1069**
MZ Thermo TPS 011
Verkeerswit RAL 9016
voor € 659**

Veiligheidsdeur
KSI Thermo

vanaf
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Universele deur
MZ Thermo
Buitendeur met zeer goede
warmte-isolatiewaarden

tot
3

€ 1069**
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• 30 % betere warmte-isolatie***
dan conventionele universele deuren
met een UD-waarde van maximaal 1,2 W/(m²·K)
• Thermisch gescheiden, 45 mm dik stalen deurblad,
gelakt aan de binnen- en buitenzijde
• Thermisch gescheiden aluminium kozijn 60 mm
• Verkrijgbaar in vele kleuren en decoroppervlakken
• Geschikt als buitendeur voor kelder, bijgebouw en garage
evenals voor hobby- of werkruimte, ook met 2-voudige
beglazing met thermische isolatie (TPS 021, TPS 051)
• Actieformaten: 875 × 2000 mm, 1000 × 2000 mm

MZ Thermo TPS 021
Verkeerswit RAL 9016
voor € 959**

MZ Thermo TPS 051
Verkeerswit RAL 9016
voor € 959 €**

Draaideuraandrijving RotaMatic 2
Voor 2-vleugelige draaideuren met max. 2500 mm vleugelbreedte
incl. handzender HS 4 BS in zwart
• Robuuste elektromechanische draaideuraandrijving met moderne
BiSecur radiotechniek en handzender HS 4 BS in zwart
• Voor 2-vleugelige draaideuren tot max. 2000 mm deurhoogte
en max. 2500 mm vleugelbreedte
• Tot max. 220 kg vleugelgewicht
• Soft-aanloop en soft-stop
• Regelbare krachtbegrenzing
• Doorgangsvleugelfunctie programmeerbaar

Draaideuraandrijving
RotaMatic 2

vanaf

€ 690 **

Stand 01.2014 / Drukdatum 02.2014 / HF 86177 NL-Nederland / PDF

Schuifdeuraandrijving LineaMatic
Voor schuifdeuren tot 6000 mm breedte
incl. handzender HS 4 BS in zwart
• Aandrijving voor schuifdeuren met moderne BiSecur radiotechniek
en handzender HS 4 BS in zwart
• Tot max. 2000 mm deurhoogte en max. 6000 mm deurbreedte
• Tot max. 300 kg vleugelgewicht
• Soft-aanloop en soft-stop
• Regelbare krachtbegrenzing
• Personendoorgang programmeerbaar
• Tandbeugelprofielen moeten afhankelijk
van de deuruitvoering /-breedte apart worden besteld
Standaard: handzender
HS 4 BS in zwart

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleuren. Wijzigingen en prijsfouten onder voorbehoud.
** Vrijblijvende adviesprijs zonder opmeting en montage voor de actieformaten (KSI Thermo: 875 × 2000 mm / 1000 × 2000 mm, MZ Thermo: 875 × 2000 mm /
1000 × 2000 mm) incl. 21 % btw. Geldig t/m 31-12-2014 bij alle deelnemende dealers in Nederland.
*** tot 30 % betere thermische isolatie in vergelijking met een gebruikelijke universele deur of veiligheidsdeur

Schuifdeuraandrijving
LineaMatic

vanaf

€ 399 **

