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 betere warmte-isolatie*

Deurblad
Het 46 mm dikke deurblad  
is dankzij thermische scheiding  
en PU-opvulling bijzonder  
warmte-isolerend.

Kozijn
Het 60 mm aluminium kozijn in rechthoekige uitvoering  
zorgt dankzij de thermische scheiding eveneens voor  
een goede warmte-isolatie.

Drempelprofiel
Een 20 mm hoge, thermisch onderbroken 
drempel van aluminium en kunststof met dubbel 
afdichtingsniveau vermindert het warmteverlies.

30 % verbeterde warmte-isolatie voor uw verwarmde handwerkersruimte of keldertoegang

Universele deur MZ Thermo /  
Veiligheidsdeur KSI Thermo
Eenvoudig energie besparen met UD-waarden tot 1,2 W/ (m²·K)

* Tot 30 % betere warmte-isolatie in vergelijking met conventionele universele  
deuren en veiligheidsdeuren
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Warmte-isolatie op hoog niveau

warmteverlies. Het deurblad met PU-hardschuimvulling, het 
kozijn en het drempelpro�el zijn thermisch onderbroken. 
Samen met de dubbele omlopende afdichtingen aan alle 
vier zijden is de deur uitstekend afgedicht en biedt deze  
u een tot 30  % betere warmte-isolatie dan een gebruikelijke 
universele deur. Daarom is deze deur bijzonder geschikt  
als buitendeur voor:

• kelders
• verwarmde bijgebouwen
• garages die rechtstreeks met het huis verbonden zijn
• werk- en hobbyruimtes

Goede waarden voor uw woning:
D =  (m²·K)
D =  (m²·K)
D =  (m²·K)

Veilig als een voordeur
Bij buitendeuren heeft inbraakwerende 
veiligheid de hoogste prioriteit. De Hörmann 

 
speciale uitrusting over de veiligheidsstandaard  

 
De deur is daarom geschikt als inbraakwerende  
en warmte-isolerende buitendeur voor:

• kelders
• verwarmde bijgebouwen
• garages die rechtstreeks met het huis verbonden zijn

Een lage U D-waarde rendeert:
U D =  (m²·K)

Gegarandeerd veilige warmte-isolatie
Merkkwaliteit die energie en kosten bespaart

 
of met splintervrije beglazing.

5-voudig veiligheidsslot
Zo voelt u zich veilig thuis: 

vergrendelen samen  

aan het kozijn en sluiten  
zo de deur veilig af. Met 
softlock-schoot voor een 
zachte sluiting van de deur.

Beveiliging van  
de scharnierzijde

scharnierzijde extra met drie 
veiligheidspennen beveiligd. 
Optillen is vrijwel onmogelijk.

3D-rolscharnieren
De stabiele, tweedelige, 
driedimensionaal regelbare 
scharnieren garanderen een 
lichte en veilige deurbediening.
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Gecertificeerde 

veiligheid




