
Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale  

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden  

in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste  

stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en  

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China  

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige  

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

Hörmann KG Amshausen, Duitsland

Hörmann KG Dissen, Duitsland

Hörmann KG Werne, Duitsland

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland

Hörmann Genk NV, België

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Duitsland

Hörmann KG Freisen, Duitsland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Aluminium voordeuren 
ThermoSafe / ThermoCarbon
Elegant design, beste warmte-isolatie

De beste keuze voor uw thuis
Aluminium voordeuren van Hörmann

NIEUW
ThermoCarbon-voordeuren met uitstekende warmte-isolatie
UD-waarde tot 0,47 W/ (m²·K)
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Stalen deuren

Garagedeuren en aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken

Beleef de Hörmann-kwaliteit
Voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk 
plannen. Topproducten met een hoge 
functionaliteit bieden zorgvuldig  
op elkaar afgestemde oplossingen,  
voor elk bereik in de woningbouw.

Garagedeuren

Optimaal afgestemd op uw persoonlijke bouwstijl:  
kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.

Garagedeur- en inrithekaandrijvingen

Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid: 
Hörmann-aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.

Voordeuren

Voor elke behoefte en elke eis vindt u het gewenste 
deurmotief in ons uitgebreid assortiment van stalen  
en aluminium voordeuren.

Stalen deuren

De stevige deuren voor alle ruimtes in uw woning,  
van kelder tot zolder.

Kozijnen

Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, 
uitbreiding of renovatie.

www.hormann.be
www.hormann.nl

Voordeur ThermoPro Plus

Aluminium voordeur ThermoSafe
Alle motieven in een oogopslag

Aluminium voordeur ThermoCarbon
Alle motieven in een oogopslag
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Hörmann-voordeuren voor uw woning
Uw nieuwe voordeur moet bijzonder zijn. Zij moet  
bij de stijl van uw woning passen, representatief  
zijn en uw goede smaak bewijzen. Uw voordeur moet  
echter ook voldoen aan hoge veiligheidseisen samen  
met goede warmte-isolatiewaarden die bijdragen  
aan de energiebesparing.

Alles spreekt voor aluminium!
Aluminium deuren bieden in velerlei opzicht meer voordelen 
dan deuren van kunststof of hout:
•	Uitstekende warmte-isolatie
•	Hoge veiligheid
•	Betere geluiddemping
•	Grote stabiliteit
•	Geen bijschilderen
Aluminium deuren zien er na jaren nog als nieuw  
uit en bieden u bovendien grote keuzemogelijkheden  
op gebied van technische uitrusting en design.

Aluminium voordeur ThermoSafe
Wanneer u voor uw huis hoge warmte-isolatie  
en hoge veiligheid wenst, dan bevelen wij u onze 
ThermoSafe-uitvoering aan. Met het 73 mm dikke  
deurblad en het standaard 5-voudig veiligheidsslot  
bespaart u niet alleen energie, maar beschermt u  
uw huis ook tegen inbraak en lawaai.
Meer over ThermoSafe op de pagina’s 10 – 17.

Aluminium voordeur ThermoCarbon
U hecht grote waarde aan uitstekende warmte-isolatie  
en hoogste veiligheid? Dan is onze ThermoCarbon-voordeur 
voor u de juiste keuze. Het deurblad is 100 mm  
dik en het vleugelprofiel is met carbon-glasvezels versterkt. 
Daardoor zijn ThermoCarbon-deuren opperbest geschikt 
voor passiefhuizen! Ook op gebied van veiligheid  
voldoet de ThermoCarbon-deur met een 9-voudig  
veiligheidsslot aan de hoogste eisen.
Meer voordelen van de ThermoCarbon-deur  
op de pagina’s 10 – 17.

Precies de deur die u wilt
Hörmann biedt u vele mogelijkheden om precies de deur  
te bekomen die het beste bij uw huis past. Zo staan  
er bij vrijwel alle voordeurmotieven optionele beglazingen  
en kleuren ter beschikking. Ook zijdelen en / of bovenlichten 
zijn mogelijk.
Ontdek alle mogelijkheden vanaf pagina 52.

Meer informatie over aluminium voordeuren  
en andere kwaliteitsproducten van Hörmann vindt u op: 
www.hormann.be 
www.hormann.nl

De afgebeelde kleuren en uitvoeringen zijn om druktechnische redenen 
niet kleurbindend.

Bij de in deze catalogus beschreven en afgebeelde producten 
alsook uitrustingsdetails gaat het gedeeltelijk om speciale 
uitvoeringen, die afhankelijk van de uitrustingsvariant tegen 
meerprijs verkrijgbaar zijn.

Beschrijvingen en afbeeldingen, gegevens over leveringsomvang, 
uitrusting en kleur stemmen overeen met de drukdatum van deze 
catalogus.
Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

De concrete uitrusting van de deur dient bij de Hörmann-dealer, 
rekening houdend met de actuele prijslijst, te worden nagevraagd.

Door de auteurswet beschermd. Nadruk, ook gedeeltelijk,  
is zonder onze toestemming niet toegestaan.

Motiefoverzicht 3 – 4

Hörmann-merkkwaliteit 6 – 7

Meerdere goede redenen  
om voor Hörmann te kiezen 8 – 9

Productkenmerken ThermoSafe  
en ThermoCarbon

Deurconstructie 10 – 11

Deuraanzicht buiten 12 – 13

Deuraanzicht binnen 14 – 15

Veiligheidsuitrusting 16 – 17

Deurmotieven

ThermoSafe 18 – 37

ThermoCarbon 32 – 51

RC-Veiligheidsuitrustingen 54 – 55

Slotvarianten 56 – 57

Kleuren 58 – 59

Handgrepen 60 – 61

Beglazingen 62 – 63
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„Een goede naam moet men verdienen.” (August Hörmann)

Helemaal in de geest van de oprichter van de onderneming ontvangt  
u met de naam Hörmann echte merkkwaliteit en veelomvattende productkennis.  
Want de familieonderneming blikt terug op meer dan 75 jaar ervaring als specialist  
van bouwelementen en beschouwt zich vanaf de oprichting als uw partner voor nieuwbouw-  
en renovatiewerken. Hörmann hoort niet voor niets bij de meest toonaangevende  
Europese aanbieders van voordeuren. Dat kan u alleen maar een goed gevoel geven  
bij de aankoop van uw Hörmann-voordeur.

Een naam, een belofte
Hörmann-merkkwaliteit kunt u vertrouwen
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JAAR
garantie

Made in Germany

* De uitvoerige garantievoorwaarden vindt u op:  
www.hormann.be 
www.hormann.nl

Voordeuren voor generaties
Wij zijn overtuigd van onze producten en onze 
kwaliteitsgarantie zonder compromissen.  
Daarom krijgt u bij Hörmann 10 jaar garantie*  
op de aluminium voordeuren.

Kwaliteitsproducten uit Duitsland
De voordeurconstructie wordt bij Hörmann zelf 
ontwikkeld en geproduceerd. Daarvoor werken onze  
hoog opgeleide medewerkers intensief aan nieuwe 
producten, permanente verdere ontwikkelingen  
en detailverbeteringen. Zo ontstaan patenten  
en een exclusieve marktpositie. Duurtesten onder  
reële omstandigheden zorgen voor uitgekiende 
serieproducten met Hörmann-kwaliteit.

CE-certificaat volgens EN 14351-1
Met het CE-certificaat bevestigen wij de conformiteit  
van al onze voordeuren met de productnorm  
EN 14351-1 en de naleving van de daarin vastgelegde 
essentiële vereisten.

Toekomst in het vizier
Hörmann geeft het goede voorbeeld. Daarom dekt  
de onderneming sedert 2013 zijn energiebehoefte  
tot 40 % uit ecostroom af en bouwt ze dit permanent uit. 
Gelijktijdig worden door de introductie van een  
intelligent en gecertificeerd energiemanagementsysteem 
jaarlijks vele tonnen CO² bespaard. En tenslotte,  
maar niet minder belangrijk, biedt Hörmann producten 
aan om duurzaam te bouwen.
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Meerdere goede redenen  
om voor Hörmann te kiezen
De marktleider heeft de innovaties

Voortreffelijk en edel is de ontvangst,  
die u ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren 
bereiden. Het mooi gevormde, binnen en buiten 
vleugeloverdekkend deurblad met inliggend 
vleugelprofiel vervult de hoogste eisen qua  
vormgeving. Het binnenaanzicht harmonieert 
uitstekend met de binnendeuren van uw huis.

De binnenkant  
van de deur  
past perfect  
bij binnendeuren (afb. 
ThermoSafe-voordeur)

ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren staan 
voor een nieuwe generatie van uitstekende isolerende 
voordeuren. ThermoSafe vervult met uitmuntende 
waarden voor geluidwering en 3-voudige thermische 
isolatiebeglazing alle vereisten voor lage-
energiewoningen. ThermoCarbon-voordeuren toppen 
dit nog een keer: met een vleugeloverdekkend 
100 mm dik deurblad, thermische scheiding door 
carbon-glasvezels, standaard 3-voudige of 4-voudige 
thermische isolatiebeglazing en 3-voudig 
dichtingsniveau bieden zij een maximale warmte-
isolatie voor de passiefhuisbouwwijze.

ThermoSafe
UD-waarde tot 0,8 W/(m²·K)*

ThermoCarbon
UD-waarde tot 0,47 W/(m²·K)*

Deurblad zonder zichtbare 
vleugelomraming

Hoogste  
warmte-isolatie21

ThermoCarbon aluminium 
voordeuren met een UD-waarde 
tot 0,47 W/ (m²·K)*

* Deurmaat 1350 × 2350 mm  
(De UD-waarde is afhankelijk van de deurgrootte)

Alleen bij Hörmann
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Ongevalbeveiliging en inbraakbeveiliging gaan voor: 
ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren 
vervullen de hoogste eisen qua design en veiligheid. 
Het 8 mm dikke gelaagd veiligheidsglas (VSG) aan de 
binnen- en buitenzijde van de thermische beglazing  
zorgt voor een maximum aan veiligheid. Bij een 
mogelijke breuk worden de glassplinters gespleten 
en blijven ze aan de inliggende folie kleven, waardoor 
er geen gevaar voor letsels door scherven  
bestaat. Bovendien biedt het gelaagd veiligheidsglas 
een hogere inbraakbeveiliging, omdat het doorgrijpen 
bemoeilijkt wordt.

Dankzij de uitstekende geïsoleerde, thermisch 
gescheiden randverbinding (warme kant) biedt  
de beglazing een hoge warmte-isolatie voor 
effectieve energiebesparing en een hoge 
geluiddemping voor rustig wonen.

Inbraakwerende 
vergrendeling

Veilige  
beglazing3 4

Op gebied van veiligheid zetten onze ThermoSafe-  
en ThermoCarbon-voordeuren nieuwe standaards. 
Alle deuren zijn standaard uitgerust met een 
meervoudige vergrendeling. Daarbij is ook  
de scharnierzijde van de deuren beter tegen  
optillen beschermd.

Optioneel verkrijgt u ThermoSafe-  
en ThermoCarbon-voordeuren, -zijdelen  
en -bovenlichten in bijzonder inbraakwerende  
RC uitrustingen – voor meer veiligheid  
voor u en uw familie.

Verdere informatie vindt u op pagina 54

Gelaagd veiligheidsglas aan 
binnen- en buitenkant

RC 2
Geteste 

veiligheid

RC 3
Geteste 

veiligheid

RC 4
Geteste 

veiligheid

Alleen bij Hörmann
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Aluminium voordeur ThermoSafe
Deurconstructie

73
 m

m

80
 m

m

Met het 73 mm dikke deurblad zijn de ThermoSafe- 
voordeuren bijzonder voor lage-energiewoningen geschikt.  
De deuruitrusting overtuigt met talrijke voordelen:

Aluminium deurvleugel, over het 
volledige oppervlak 73 mm dik, 
volgeschuimd met polyurethaan,  
met inliggend vleugelprofiel

Thermisch gescheiden  
aluminium vleugelprofiel

Thermisch gescheiden 80 mm dikke 
aluminium deuromraming

2-voudig dichtingsniveau met een 
volledig omlopende dichting

Bijzonder goede  
warmte-isolatie

UD-waarde tot 
0,8 W/ (m²·K)

Getest door IFT Rosenheim
Deurmaat 1350 × 2350 mm

Afbeelding op ware grootte

1
2

4

4

3
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Aluminium voordeur ThermoCarbon
Deurconstructie

10
0 

m
m

11
1 

m
m

Dankzij de 100 mm dikke deurbladen zijn de ThermoCarbon- 
voordeuren ideaal geschikt voor passiefhuizen. En ook voor 
uw huis overtuigen de uitstekende voordelen:

Aluminium deurvleugel, over het 
volledige oppervlak 100 mm dik, 
volgeschuimd met polyurethaan,  
met inliggend vleugelprofiel

Thermische scheiding en hoge 
stabiliteit door met carbon-
glasvezels versterkt composiet-
vleugelprofiel

Thermisch gescheiden 111 mm dikke 
aluminium deuromraming

3-voudig dichtingsniveau met twee 
volledig omlopende dichtingen

Uitstekende warmte-isolatie

UD-waarde tot 
0,47 W/ (m²·K)

Getest door IFT Rosenheim
Deurmaat 1350 × 2350 mm

Afbeelding op ware grootte

1 2

4

4

4

3

11



Met stijlvol op elkaar afgestemde 
designelementen overtuigt de aluminium voordeur 
ThermoSafe optisch over de hele lijn:

Volledig vlak deurvleugelaanzicht  
aan buiten- en binnenzijde
Geen zichtbaar vleugelprofiel stoort het aspect  
van de deur. Daardoor toont de voordeur  
langs buiten zeer royaal en harmonieert  
het binnenaanzicht opperbest  
met uw binnendeuren.

Deuromraming met 70 mm 
profielaanzicht
Standaard voor montage in de dagopening.

Optionele omramingsvarianten 
voor een individuele uitstraling
Verbrede deuromraming
Optioneel verkrijgt u de deuromraming ook  
in een breedte van 110 mm, bijvoorbeeld voor  
een meer comfortabele en mooiere aansluiting  
voor volledige warmte-isolatie.

Kozijnomraming Rondo 70
De afgeronde kozijnomraming plaatst  
uw voordeur stijlvol op de voorgrond  
en verleent het geheel, door de afgeronde  
randen, een bijzonder harmonieus aanzicht.

Kozijnomraming Caro 70
Deze uitvoering bekoort door haar markant 
aanzicht en versterkt de optische waarde  
van uw deur door de dieptewerking  
van de kozijnomraming.

Aluminium voordeur ThermoSafe
Deuraanzicht buiten

Verbrede deuromraming  
met 110 mm profielaanzicht

Kozijnomraming Rondo 70 Kozijnomraming Caro 70
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De aluminium voordeur ThermoCarbon biedt  
u individuele designmogelijkheden en beschermt 
uw huis niet alleen uitstekend, maar ook stijlvol:

Volledig vlak deurvleugelaanzicht  
aan buiten- en binnenzijde
Geen zichtbaar vleugelprofiel stoort het aspect  
van de deur. Daardoor toont de voordeur  
langs buiten zeer royaal en harmonieert  
het binnenaanzicht opperbest  
met uw binnendeuren.

Deuromraming met 100 mm 
profielaanzicht
Standaard voor montage in de dagopening.

In hetzelfde vlak liggende 
buitenhandgrepen bij exclusieve 
deurmotieven
Roestvrijstalen handgreep met greepkom
Bij de roestvrijstalen handgreep kunt u de kleur 
van de greepkom individueel aan uw voordeur 
aanpassen.

Doorlopende aluminium greeplijst
Het markante kenmerk is het doorlopend  
aanzicht van de greeplijst. Standaard is deze 
verkrijgbaar in wit aluminium, RAL 9006,  
met een greepkom in de kleur van de deur.

Aluminium greeplijst met greepkom
Standaard is deze greepuitvoering verkrijgbaar  
in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, met een 
greepkom in de kleur van de deur.

Aluminium voordeur ThermoCarbon
Deuraanzicht buiten

Roestvrijstalen handgreep  
met greepkom

Doorlopende aluminium greeplijst Aluminium greeplijst met greepkom

13



Aluminium voordeur ThermoSafe
Deuraanzicht binnen

Kwaliteit toont zich in details. Bij de ThermoSafe- 
deur vindt u talrijke uitrustingskenmerken,  
die voor uw huis praktisch en comfortabel zijn:

3D scharnieren
De voordeur type ThermoSafe kan  
variabel afgesteld worden door de stijlvolle 
driedimensionaal regelbare scharnieren.  
Zo is uw voordeur optimaal afgedicht en valt  
ze gemakkelijk en veilig in het slot. Optioneel 
verkrijgbaar zijn ook de elegante, verdekt 
liggende scharnieren (inclusief optilbeveiliging).

Tegen manipulatie  
beveiligde profielcilinder
De profielcilinder is uitgerust met een  
Anti-Picking-systeem en een doorboorbeveiliging. 
Bovendien biedt hij een nood- en gevarenfunctie. 
Dat betekent dat de deur ook afsluitbaar is als  
er langs binnen een sleutel steekt. De tegen 
manipulatie beveiligde cilinder is volgens 
DIN 18252 gecertificeerd en wordt inclusief 
5 draaisleutels geleverd.

Aluminium binnenhandgreep
ThermoSafe-voordeuren zijn standaard uitgerust 
met de mooi gevormde, in het wit ovengelakte 
binnenhandgreep Rondo. Optioneel is deze  
ook in roestvrij staal verkrijgbaar of in een RAL-
kleur naar keuze alsook in de uitvoeringen Caro  
of Okto, telkens in roestvrij staal.

Roestvrijstalen sluitplaten
De sluitplaten laten een comfortabel instellen  
van de deur toe, zodat uw deur optimaal  
in het slot valt en ze veilig gesloten is.

Aluminium binnenhandgreep Roestvrijstalen sluitplaten
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Aluminium voordeur ThermoCarbon
Deuraanzicht binnen

De ThermoCarbon-deur is niet alleen inzake 
warmte-isolatie onovertroffen, ook de uitrusting 
van deze deur laat laat niets te wensen over  
en zal u overtuigen:

Verdekt liggende scharnieren
De scharnieren bij de ThermoCarbon  
voordeur liggen verborgen tussen deuromraming 
en deurvleugel. Dat betekent dat zij noch langs 
binnen, noch langs buiten te zien zijn.  
Een optisch elegante oplossing voor uw huis.  
Het afstellen van de deurvleugel is zeer 
eenvoudig. Zo kunt u uw voordeur altijd 
comfortabel en veilig sluiten.

Tegen manipulatie beveiligde 
profielcilinder
De tegen manipulatie beveiligde, volgens 
DIN 18252 gecertificeerde profielcilinder beschikt 
over een premium uitrusting: Anti-Picking-
systeem, doorboorbeveiliging alsook een nood- 
en gevarenfunctie. Dat betekent dat u de deur ook 
kunt sluiten als er aan de binnenkant een sleutel 
steekt. In de leveringsomvang zijn 5 draaisleutels 
inbegrepen.

Roestvrijstalen binnenhandgreep
De elegante binnenhandgreep Caro van roestvrij 
staal is bij ThermoCarbon-voordeuren standaard.

Doorlopende  
roestvrijstalen sluitlijst
De hoogwaardige roestvrijstalen sluitlijst is 
elegant in de deuromraming geïntegreerd en laat 
een optimale instelling van de deur toe. Daardoor 
valt zij veilig in het slot en is ze net zo veilig 
gesloten. Zo heeft u lange tijd plezier aan deze 
hoogwaardige Hörmann-merkkwaliteit.

Roestvrijstalen binnenhandgreep Roestvrijstalen sluitlijst
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Aluminium voordeur ThermoSafe
Veiligheidsuitrusting

Het is belangrijk dat u zich  
in uw eigen huis veilig voelt. Daarvoor  
zijn ThermoSafe-voordeuren standaard  
met meervoudige vergrendeling uitgerust.

5-voudig veiligheidsslot H5  
en veiligheidspen aan de 
scharnierzijde
Wanneer de deur gesloten wordt draaien  
3 stalen haken met 2 bijkomende grendels  
in de roestvrijstalen slotplaten. De draaigrendels 
bemoeilijken het uit elkaar trekken of het optillen 
van de deur.

Opgebouwde veiligheidsrozet
De gepatenteerde veiligheidsrozet  
beschermt de profielcilinder extra tegen 
doorboren en afbreken. Standaard  
in verkeerswit RAL 9016 of in roestvrij  
staal bij gekleurde deuren.

Optioneel: inbraakwerende  
RC-veiligheidsuitrustingen
Deze verhoogde veiligheid is voor voordeur, 
zijdeel en bovenlicht in RC 2- en RC 3-uitrusting 
vanaf de lente van 2014 verkrijgbaar. Verdere 
informatie vindt u op pagina 54.

Opgebouwde veiligheidsrozet Veiligheidspen 5-voudig veiligheidsslot H5

RC 2
Geteste 

veiligheid

RC 3
Geteste 

veiligheid
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Aluminium voordeur ThermoCarbon
Veiligheidsuitrusting

De ThermoCarbon-deur is het uithangbord  
op gebied van veiligheid: De standaarduitrusting 
met veiligheidsslot H9 biedt u beste beveiliging.

9-voudig veiligheidsslot H9  
en tegen optillen beveiligde, 
verborgen liggende scharnieren
De ThermoCarbon beschikt daarmee over een 
beveiliging met 5 stalen draaigrendels en 4 stalen 
pennen. Deze ultieme beveiliging beschermt uw 
deur met slechts één draai van de sleutel.

In hetzelfde vlak liggende 
veiligheidsrozet buiten
Bijzonder elegant voegt de roestvrijstalen 
veiligheidsrozet zich in het deurblad  
in en beschermt ze de profielcilinder extra  
tegen doorboren.

Optioneel: inbraakwerende  
RC-veiligheidsuitrustingen
Deze verhoogde veiligheid is voor voordeur,  
zijdeel en bovenlicht in RC 2-, RC 3-  
en RC 4- uitrusting vanaf de lente van 2014 
verkrijgbaar.Verdere informatie vindt  
u op pagina 54.

In hetzelfde vlak liggende 
veiligheidsrozet

Tegen optillen beveiligde,  
verborgen liggende scharnieren

9-voudig veiligheidsslot H9

RC 4
Geteste 

veiligheid

RC 2
Geteste 

veiligheid

RC 3
Geteste 

veiligheid
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Stijlvolle deurvarianten voor een veilig huis
Ontdek uw lievelingsdeur

Motief 697 ThermoSafe
met zijdelen MG 69718
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Klare lijnen
Gecombineerd met glas en roestvrij staal

Motief 667 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016, met zijdelen MG 667
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Motief 667
Roestvrijstalen handgreep HOE 910, motiefglas 
Parsol grijs gematteerd met 7 heldere stroken, 
3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 667
Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd  
met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 697
Roestvrijstalen handgreep HOE 910, roestvrijstalen 
applicaties, motiefglas Parsol grijs gematteerd met 
7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 697
Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd  
met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

Motief 697 ThermoSafe
in de Hörmann-kleur CH 703 met omraming Rondo 70

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 503 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016, met zijdelen MG 503

Motief 503 ThermoSafe
in de Hörmann-kleur CH 703 met zijdeel en Berry-kanteldeur motief 985 in de Hörmann-kleur CH 703

Maak het u mooi
Individueel design voor uw huis
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Motief 504 ThermoSafe
in Hörmann-voorkeurkleur mosgroen mat, 
RAL 6005

Motief 503
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas 
Float gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig 
thermisch glas

Zijdeel MG 503
Motiefglasvulling Float gematteerd met 7 heldere 
stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 504
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas 
Parsol grijs gematteerd met 5 heldere stroken, 
3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 504
Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd met 5 
heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Met de voordeur- en garagedeurconfigurator op www.hormann.nl of www.hormann.be 
kunt u rustig verschillende motieven en uitvoeringen kiezen, een foto van de eigen 
huisgevel uploaden, uw gewenste voordeur inzetten en de algemene indruk beoordelen.

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

CONFIGURATOR

Mit Hörmann Qualität auf dem richtigen Kurs

Preiskompass
Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Bauherren und Modernisierer
Gültig ab 1. Mai 2013

Preiskompass-0513_mit_Aktion_DRUCK.indd   1 26.04.13   15:25
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Motief 560 ThermoSafe
met zijdelen en verborgen liggende scharnieren

Harmonisch gecombineerd
Roestvrij staal en glas in harmonie met heldere stroken
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Motief 560
Roestvrijstalen handgreep HOE 600, roestvrij-
stalen applicatie, motiefglas buiten met 11 heldere 
stroken, binnen Satinato, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 560
Motiefglasvulling buiten gematteerd met 13 heldere 
stroken, binnen Satinato, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 560 ThermoSafe
in de Hörmann-kleur CH 703 met omraming Rondo 70

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 45 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016, met zijdelen MG 45 en geperforeerde roestvrijstalen sokkelplaat

Met Hörmann accenten zetten
Nobel aspect, originele glasuitsparingen

26



Motief 505 ThermoSafe
in Hörmann-kleur CH 703

Motief 45
Roestvrijstalen handgreep HOE 200,  
roestvrijstalen applicatie, motiefglas Parsol  
grijs gematteerd met 4 heldere stroken,  
3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 45
Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd  
met 4 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 505
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas 
Parsol grijs gematteerd met 4 heldere stroken, 
3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 505
Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd  
met 4 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Harmonie tussen deur en poort
Perfect op elkaar afgestemd design

Motief 188 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016 en garagesectionaaldeur L-profilering motief 457 in verkeerswit, RAL 9016

Motief 188 ThermoSafe
in Hörmann-kleur CH 703 met zijdelen MG 188
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Motief 188
Roestvrijstalen handgreep HOE 100,  
roestvrijstalen applicatie, motiefglas Stopsol  
grijs gematteerd met 3 heldere stroken,  
3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 188
Motiefglasvulling Stopsol grijs gematteerd  
met 3 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 65
Roestvrijstalen handgreep HOE 600,  
roestvrijstalen applicatie, motiefglas Float 
gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig 
thermisch glas

Zijdeel MG 65
Motiefglasvulling Float gematteerd met 7 heldere 
stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 65 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

29



Motief 502 ThermoSafe
in voorkeurkleur antracietgrijs mat, RAL 7016

Mooi gevormd design
Gewoonweg uitnodigend
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Motief 501
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas 
Mastercarré, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 502
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas 
Mastercarré, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 501 ThermoSafe
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040

Motief 502 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 686 ThermoSafe
in voorkeurkleur robijnrood mat, RAL 3003

Motief 686 ThermoCarbon
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040

Nette lichtvanger
Met doorlopende roestvrijstalen applicatie
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Motief 686
Roestvrijstalen handgreep HOE 600, 
roestvrijstalen applicatie, motiefglas 
Float gematteerd met 7 heldere stroken, 
3-voudig / 4-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 686
Motiefglasvulling Float gematteerd  
met 7 heldere stroken, 3-voudig 
thermisch glas

Deuruitvoeringen
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

 ● ThermoCarbon
UD-waarde 0,55 W/ (m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 650 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016

Motief 650 ThermoCarbon
in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006

Tijdloze elegantie
Glas en roestvrij staal harmonisch gecombineerd

Motief 680 ThermoSafe
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, met zijdeel en garagesectionaaldeur L-profilering, New Silkgrain in leigrijs, RAL 7015
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Motief 650
Roestvrijstalen handgreep HOE 700, figuurglas 
Pave wit, 3-voudig / 4-voudig thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoeringen
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

 ● ThermoCarbon
UD-waarde 0,57 W/(m²·K)**

Motief 680
Roestvrijstalen handgreep HOE 700,  
roestvrijstalen applicaties, figuurglas Pave wit, 
3-voudig / 4-voudig thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoeringen
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

 ● ThermoCarbon
UD-waarde 0,57 W/(m²·K)**

Motief 680 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 703

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 860 ThermoSafe
in Hörmann-kleur CH 703 met zijdelen

Puur design
Met de juiste voordeur stijl bewijzen
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Motief 860 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016

Motief 860 ThermoCarbon
in voorkeurkleur robijnrood mat, RAL 3003

Motief 860
Roestvrijstalen handgreep HOE 700

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoeringen
 ● ThermoSafe

UD-waarde tot 0,8 W/(m²·K)*

 ● ThermoCarbon
UD-waarde 0,50 W/ (m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

37



Kleuren elegant gecombineerd
Individuele accenten voor deur, in het zelfde vlak liggende greeplijst en applicatie

Motief 301 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, aluminium applicatie  
in grafietzwart RAL 9011, greeplijst en greepkom  
in voorkeurkleur robijnrood mat, RAL 3003

Motief 301 ThermoCarbon
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, aluminium applicatie  
in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006, 
greeplijst in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, 
RAL 9006, greepkom in de kleur van de deur38



Motief 301
In hetzelfde vlak liggende greeplijst  
van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, greepkom 
in de kleur van de deur, aluminium applicatie

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,50 W/ (m²·K)*

Motief 301 ThermoCarbon
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040, aluminium 
applicatie in voorkeurkleur mosgroen mat, RAL 6005, 
greeplijst in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, greepkom  
in de kleur van de deur

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Voor een sfeervol totaalbeeld
In hetzelfde vlak liggende buitenhandgrepen,  
harmonisch in het deurblad geïntegreerd

Motief 300 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, greeplijst in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,  
greepkom in de kleur van de deur
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Motief 300
In hetzelfde vlak liggende greeplijst  
van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,  
greepkom in de kleur van de deur

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,50 W/ (m²·K)*

Motief 300 ThermoCarbon
in voorkeurkleur dennengroen mat, RAL 6009,  
greeplijst in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,  
greepkom in de kleur van de deur

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Bijdehands design
Zo voelen uw gasten zich welkom

Motief 302 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 703, greeplijst van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,  
greepkom in de kleur van de deur

42



Motief 302
In hetzelfde vlak liggende greeplijst  
van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,  
greepkom in de kleur van de deur, roestvrijstalen 
applicaties, motiefglas Float gematteerd  
met een heldere strook, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,57 W/ (m²·K)*

Motief 312
In hetzelfde vlak liggende greeplijst van 
geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, greepkom in 
de kleur van de deur, motiefglas Float gematteerd 
met een heldere strook, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,57 W/ (m²·K)*

Motief 302 ThermoCarbon
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040, greeplijst  
in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,  
greepkom in de kleur van de deur

Motief 312 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, greeplijst in verkeerswit, 
RAL 9016, greepkom in de kleur van de deur * Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 311 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, carbon applicatie,  
handgreep van roestvrij staal, greepkom in carbon

Motief 305 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 703, aluminium applicatie in voorkeurkleur 
robijnrood mat, RAL 3003, handgreep van roestvrij staal, greepkom  
in de kleur van de deur

Nobele blikvangers
Kleuren, vormen en materiaal stijlvol verenigd
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Motief 311
In hetzelfde vlak liggende handgreep 
van roestvrij staal, carbon greepkom, 
carbon applicatie

Zijdeel
Figuurglasvulling,  
3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,50 W/ (m²·K)*

Motief 305
In hetzelfde vlakliggende roestvrijstalen 
handgreep, greepkom in de kleur  
van de deur, aluminium applicatie

Zijdeel
Figuurglasvulling,  
3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,50 W/ (m²·K)*

Motief 311 met greepkom en applicatie 
van hoogwaardig carbon

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 304 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 703, handgreep  
van roestvrij staal, greepkom in voorkeurkleur  
wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006

Motief 304 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, handgreep  
van roestvrij staal, greepkom in de kleur van de deur

Motief 304 ThermoCarbon

Innovatieve handgrepen
In hetzelfde vlak liggend in de deur geïntegreerd
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Motief 304
In hetzelfde vlak liggende roestvrijstalen 
handgreep, greepkom in de kleur van de deur

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,50 W/ (m²·K)*

Motief 310
In hetzelfde vlak liggende roestvrijstalen 
handgreep, terugliggende glasuitsparing, figuurglas 
Float gematteerd, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,63 W/ (m²·K)*

Motief 310 ThermoCarbon
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 306 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 703, handgreep van roestvrij staal,  
greepkom in de kleur van de deur, met zijdeel

Welkom thuis!
Deuren met stijlvol design
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Motief 306
In hetzelfde vlak liggende roestvrijstalen 
handgreep, greepkom in de kleur van de deur, 
roestvrijstalen applicaties, figuurglas Float 
gematteerd, 4-voudig thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,57 W/ (m²·K)*

Motief 314
In hetzelfde vlak liggende roestvrijstalen 
handgreep, greepkom in de kleur van de deur, 
figuurglas Float gematteerd, 4-voudig  
thermisch glas

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,57 W/ (m²·K)*

Motief 306 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 607, handgreep van roestvrij staal, 
greepkom in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, 
RAL 9006

Motief 314 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, handgreep van roestvrij staal, 
greepkom in de kleur van de deur * Deurmaat 1230 × 2180 mm

49



Motief 308 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, greeplijst en greepkom  
in voorkeurkleur antracietgrijs mat, RAL 7016

Hoogwaardige aluminium greeplijst
Het optisch hoogtepunt van uw voordeur
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Motief 308 ThermoCarbon
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, greeplijst in wit aluminium 
RAL 9006, greepkom in de kleur van de deur

Motief 308
In hetzelfde vlak liggende greeplijst  
in wit aluminium, RAL 9006,  
greepkom in de kleur van de deur

Zijdeel
Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering
 ● ThermoCarbon

UD-waarde 0,51 W/ (m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
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Motief 560 ThermoSafe
in licht ivoor RAL 1015, met zijdelen MG 560, automatisch slot S5 Scan

Ruime keuze voor een persoonlijke uitrusting
Zo wordt de voordeur uw visitekaartje
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Uw ThermoSafe-  
en ThermoCarbon-voordeuren  
kunt u individueel naar uw wensen 
uitrusten. Van hogere veiligheid  
met RC-uitrustingen, via meer 
comfort door automatische sloten 
tot individuele kleuren, handgrepen 
of beglazingen, geheel naar  
uw smaak of de stijl van uw huis.

RC-veiligheidsuitrustingen 54 – 55

Slotvarianten 56 – 57

Kleuren 58 – 59

Handgrepen 60 – 61

Beglazingen 62 – 63
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Met deze veiligheid kunt u op beide oren slapen
Hörmann-voordeuren bieden standaard hoge veiligheid voor uw huis

Gekeurde veiligheid betekent 
welbehagen
Goed te weten, dat de beproefde veiligheid van de 
Hörmann-voordeuren behouden blijft. De benamingen zijn 
wel nieuw: In plaats van „WK” voor „weerstandsklasse” 
staat nu de benaming „RC” voor „Resistance Class”. 
Daarbij zijn de eisen voor de testen nog strenger 
geworden. Getest wordt, hoeveel tijd een potentiële 
inbreker nodig heeft, om een huis binnen te dringen  
en welke gereedschappen hij daarvoor gebruikt.  
De zorgvuldig geteste inbraakwering wordt overigens  
ook door advieskantoren van de overheid aanbevolen.

Veiligheid zonder optische 
belemmeringen
Hogere veiligheid betekent geenszins, dat het optische 
aspect er onder lijdt. De optionele RC-uitvoeringen 
omvatten een inbraakwerende deuruitvoering, onder 
andere met bijzondere veiligheidsbeglazingen. De extra 
veiligheidsuitrusting verandert niets aan het aanzicht.  
Dat is merkkwaliteit van Hörmann!

Opperbest beschermd met standaard en extra uitrusting
Inzake veiligheid kunt u de hoge kwaliteit van de Hörmann-voordeuren vertrouwen. Alle deuren beschikken standaard  
over een meervoudige vergrendeling en kunnen bovendien optioneel verder uitgerust worden. De ThermoSafe-  
en ThermoCarbon-deuren, -zijdelen en -bovenlichten* verkrijgt u desgewenst in de bijzonder inbraakwerende 
RC-uitrustingen.

Optioneel voor  
alle ThermoSafe- 
en ThermoCarbon- 
voordeuren, -zijdelen  
en -bovenlichten*

Optioneel voor  
alle ThermoSafe- 
en ThermoCarbon-
voordeuren, -zijdelen 
en -bovenlichten*

Optioneel voor  
alle ThermoCarbon-
voordeuren

Alle RC-veiligheidsuitrustingen zijn 
leverbaar vanaf lente 2014

* Bovenlichten alleen  
bij uitvoering ThermoSafe

RC 4
Geteste 

veiligheid

RC 2
Geteste 

veiligheid

RC 3
Geteste 

veiligheid
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Veilig en comfortabel
Automatische slotvarianten voor  
meer veiligheid en comfort

ThermoSafe
5-voudig automatisch slot S5 Automatic
Het schootgrendelslot met mechanische zelfvergrendeling 
verkrijgt u optioneel voor uw ThermoSafe-voordeur.  
Zo functioneert het: als de deur in het slot valt, schuiven  
de grendels en pennen automatisch uit en sluitenze veilig  
de voordeur af.

5-voudig automatisch slot S5 Comfort
Het slot S5 Comfort is bovendien met een elektrische motor 
uitgerust om de zelfvergrendeling te ontgrendelen.  
De stroom- en gegevenssignalen worden draadloos door  
de contactstrip HOE Connect van de deuromraming naar 
het deurblad overgedragen. Een storende kabel valt 
daardoor weg!

ThermoCarbon
7-voudig automatisch slot S7 Automatic
Alle ThermoCarbon-voordeuren kunt u optioneel met een 
schootgrendelslot met zeven grendels en pennen uitrusten, 
die bij het sluiten van de deur automatisch uitschuiven.

7-voudig automatisch slot S7 Comfort
De extra elektrische motor voor het ontgrendelen van  
de zelfvergrendeling vrijwaart een comfortabel openen  
van uw ThermoCarbon-voordeur. Met de innovatieve 
contactstrip HOE Connect worden de stroom-  
en gegevenssignalen snoerloos van de deuromraming  
naar het deurblad overgedragen. Het voordeel: geen 
storende kabel meer!

Zeer praktisch: HOE Connect
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Aandrijvingen voor  
 garagedeuren en inrithekken
Compatibele oplossingen van de Nr. 1 in Europa

Hörmann BiSecur: 
het moderne radiosysteem  
voor garagedeur- en inrithekaandrijvingen

Trapsgewijs meer bedieningscomfort
Met het automatisch slot S5 / S7

S5 / S7 Comfort – Deuropening door druk op de knop

S5 / S7 Scan – Deuropening met uw vingerafdruk

S5 / S7 Code – Deuropening door invoer van de code

S5 / S7 Radio – Deuropening met BiSecur Radio

Verdere informatie en verder BiSecur-radiotoebehoren 
vindt u in de brochure „Aandrijvingen voor garages  
en inrithekken”.

Standaard  
bij automatisch  
slot S7  
Radio voor 
ThermoCarbon-
voordeuren

Standaard  
bij automatisch 
slot S5  
Radio voor  
ThermoSafe-
voordeuren

Hörmann biedt u verschillende comfortpaketten  
aan die extra comfort en veiligheid bieden  
(S5 voor ThermoSafe- en S7 voor ThermoCarbon-voordeuren):

Automatisch slot S5 / S7 Comfort
Langs binnen kunt u de voordeur comfortabel openen  
met een druk op de knop, bv. met de deurparlofoon.  
Daardoor is deze variant bijzonder geschikt voor meerfamiliehuizen.

Automatisch slot S5 / S7 Scan
Open uw voordeur met uw vingerafdruk. Een sleutel  
heeft u niet meer nodig. De vingerscanner herkent  
tot 100 vingerafdrukken en kan gewoon zonder computer 
geprogrammeerd worden.

Automatisch slot S5 / S7 Code
Voer u uw persoonlijke veiligheidscode in en open u gewoon  
uw voordeur langs buiten.

Automatisch slot S5 / S7 Radio 
U opent uw voordeur comfortabel en veilig met de handzender 
HSE 2 BS. Het nieuw ontwikkelde en extreem veilige radiosysteem 
BiSecur garandeert u, dat geen vreemde uw radiosignaal kan kopiëren. 
Bovendien kunt u met dezelfde handzender ook  
uw Hörmann-garagedeur of -inrithek bedienen. De afstandsbediening 
S5 / S7 Radio kan ook voor de comfortpaketten S5 / S7 Scan  
en S5 Code extra geïnstalleerd worden.

De handzender HSE 2 BS verkrijgt u met zwart hoogglansoppervlak  
of in carbonaspect.
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Complete kleurendiversiteit voor u
Opdat de voordeur bij uw thuis past

Motief 860 ThermoSafe
in voorkeurkleur robijnrood mat, RAL 3003, met zijdelen en bovenlichten in venstergrijs mat, RAL 704058



Kiest u uit  
11 voordelige 
voorkeurkleuren  
of uit vele RAL-kleuren
Voor de kleurvormgeving van uw 
nieuwe voordeur heeft u alle mogelijkheden  
ter beschikking: U kunt uit het bijzonder 
voordelige verkeerswit mat, RAL 9016,  
of uit 11 voorkeurkleuren (zie links) voor een 
attractieve prijs kiezen. Tenslotte kunt u uw deur 
natuurlijk ook in alle verdere RAL-kleuren 
verkrijgen. Vele signaal- en pareleffectkleuren zijn 
op aanvraag verkrijgbaar. Zo vindt u bij Hörmann 
de deur, die precies bij uw huis past.

Vorm uw deur in kleur buiten  
en binnen naar wens
Buiten en binnen wit
De Hörmann-voordeuren, standaard  
geleverd in verkeerswit mat, RAL 9016  
zijn aan de binnen- en buitenzijde voorzien  
van een poedercoating.

Buiten gekleurd, binnen wit
De Hörmann-voordeuren in de 11 voorkeurkleuren 
(zie links) zijn aan de buitenkant in voorkeurkleur 
en aan de binnenkant standaard in verkeerswit 
mat, RAL 9016, voorzien van poedergrondverf.

Buiten en binnen in kleur naar keuze
Desgewenst verkrijgt u uw nieuwe voordeur  
aan weerszijden gekleurd, ook verschillende 
combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld buiten 
robijnrood en binnen leigrijs.

Bij aluminium deuren die lang aan de zon worden  
blootgesteld dienen donkere kleuren te worden vermeden.  
Door de warmteabsorptie van donkere kleuren kan mogelijk  
een doorbuiging van de deurvleugel ontstaan, waardoor  
de functionaliteit en de afdichting van de deur kunnen  
worden beïnvloed.

Terrabruin mat, RAL 8028

Leigrijs mat, RAL 7015

Hörmann-kleur CH 703 antraciet, gestructureerd

Hörmann-kleur CH 607 kastanjekleurig, gestructureerd

Wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006

Verkeerswit hoogglans, RAL 9016

Venstergrijs mat, RAL 7040

Antracietgrijs mat, RAL 7016

Mosgroen mat, RAL 6005

Robijnrood mat, RAL 3003

Dennengroen mat, RAL 6009
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U hebt het zelf in de hand
Voordeurhandgrepen met het design volgens uw wensen

Aluminium kruk Rondo  
in verkeerswit mat, RAL 9016

Roestvrijstalen kruk Okto

Roestvrijstalen kruk Caro

HOE 500
Roestvrij staal, 
mat geborsteld

HOE 600
Roestvrij staal,  
mat geborsteld

HOE 700
Roestvrij staal,  
met decor-middendeel

Mooi gevormde binnenhandgreep
Standaard zijn alle ThermoSafe-deuren  
met de aluminium binnenhandgreep Rondo  
in verkeerswit mat, RAL 9016, ovengelakt, 
uitgerust. Optioneel zijn deze ook verkrijgbaar  
in roestvrij staal of in een RAL-kleur naar keuze. 
Ook de roestvrijstalen binnenhandgreepen Caro 
en Okto zijn desgewenst verkrijgbaar.

De ThermoCarbon-deuren zijn standaard met  
de roestvrijstalen binnenhandgreep Caro uitgerust.

Individuele buitenhandgrepen
Bij alle deurmotieven, die standaard met de elegante 
roestvrijstalen handgrepen HOE 500, HOE 600 en HOE 700 
zijn uitgerust, kunt u ook een andere dan de onderstaande 
handgrepen kiezen, die beter aan uw individuele eisen  
beantwoordt. Bij alle verdere deurmotieven  
is de overeenkomstige handgreep vast geïntegreerd  
en kan ze niet omgewisseld worden.
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Afgestemde kleurencombinaties
Bij de exclusieve ThermoCarbon-voordeurmotieven kunt u de in hetzelfde vlak liggende greeplijst  
en de greepkom individueel op de kleur van uw voordeur of op de kleur van de applicatie afstemmen.

Motief 300
in verkeerswit mat, 
RAL 9016, 
greeplijst  
in verkeerswit mat, 
RAL 9016  
en greepkom in de 
kleur van de deur

Motief 301
in Hörmann-kleur 
CH 703, aluminium 
applicatie in 
voorkeurkleur 
robijnrood, 
RAL 3003, 
greeplijst in 
voorkeurkleur 
robijnrood, 
RAL 3003 en 
greepkom in de 
kleur van de deur

Motief 300
in voorkeurkleur 
leigrijs mat, 
RAL 7015, 
greeplijst van 
geanodiseerd 
aluminium, 
E6 / EV 1, 
greepkom in 
voorkeurkleur wit 
aluminium 
zijdeglanzend, 
RAL 9006

Optionele kleurencombinatie voor de motieven 300, 301, 302, 312

Motief 304
in verkeerswit  
mat, RAL 9016, 
roestvrijstalen 
handgreep, 
greepkom  
in voorkeurkleur 
wit aluminium 
zijdeglanzend, 
RAL 9006

Motief 305
in Hörmann-kleur 
CH 703, aluminium 
applicatie in 
voorkeurkleur  
wit aluminium 
zijdeglanzend, 
RAL 9006, 
roestvrijstalen 
handgreep, 
greepkom in de 
kleur van de deur

Motief 305
in voorkeurkleur 
leigrijs mat, 
RAL 7015, 
aluminium 
applicatie in 
voorkeurkleur  
wit aluminium, 
RAL 9006, 
roestvrijstalen 
handgreep, 
greepkom in 
voorkeurkleur  
wit aluminium 
zijdeglanzend, 
RAL 9006

Optionele kleurencombinatie voor de motieven 304, 305, 306, 314

Motief 308
in verkeerswit  
mat, RAL 9016, 
greeplijst en 
greepkom in 
verkeerswit mat, 
RAL 9016

Motief 308
in Hörmann-kleur 
CH 703, greeplijst 
en greepkom in 
voorkeurkleur 
robijnrood mat, 
RAL 3003

Motief 308
in voorkeurkleur 
leigrijs mat, 
RAL 7015, 
greeplijst  
in wit aluminium 
zijdeglanzend, 
RAL 9006, 
greepkom in de 
kleur van de deur

Optionele kleurencombinatie voor motief 308
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Glasklare diversiteit voor u
Geheel naar uw persoonlijke smaak

Float helder / Float gematteerd

Individuele 
beglazingen: 
bijvoorbeeld 
figuurglas Pave 
wit voor 
voordeuren, 
zijdelen en 
bovenlichten.

Satinato

Pave wit Parsol grijs / Parsol grijs gematteerd

Individuele beglazingen
Elke beglazing heeft een ander effect, afhankelijk  
van de kleur, de structuur en de bewerking.  
Naast de door ons voorgestelde beglazingen  
op de afbeeldingen van deze catalogus, kunt u voor  
uw nieuwe Hörmann-voordeur ook een ander glastype 
kiezen dat uw persoonlijke voorkeur geniet. U vindt  
hier een overzicht van de populairste glassoorten.  
Vraag informatie bij uw Hörmann-dealer over de prijs  
en de leveringstermijn.
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Figuurglas 504

Stopsol grijs / Stopsol grijs gematteerd Mastercarré

Chinchilla

Micrograin Reflo / Reflo gematteerd
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Stalen deuren

Garagedeuren en aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken

Beleef de Hörmann-kwaliteit
Voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk 
plannen. Topproducten met een hoge 
functionaliteit bieden zorgvuldig  
op elkaar afgestemde oplossingen,  
voor elk bereik in de woningbouw.

Garagedeuren

Optimaal afgestemd op uw persoonlijke bouwstijl:  
kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.

Garagedeur- en inrithekaandrijvingen

Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid: 
Hörmann-aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.

Voordeuren

Voor elke behoefte en elke eis vindt u het gewenste 
deurmotief in ons uitgebreid assortiment van stalen  
en aluminium voordeuren.

Stalen deuren

De stevige deuren voor alle ruimtes in uw woning,  
van kelder tot zolder.

Kozijnen

Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, 
uitbreiding of renovatie.

www.hormann.be
www.hormann.nl

Voordeur ThermoPro Plus

Aluminium voordeur ThermoSafe
Alle motieven in een oogopslag

Aluminium voordeur ThermoCarbon
Alle motieven in een oogopslag

Motief 310
Pagina 47

Motief 680
Pagina 35

Motief 302
Pagina 43

Motief 300
Pagina 41

Motief 306
Pagina 49

Motief 314
Pagina 49

Motief 304
Pagina 46

Motief 311
Pagina 44

Motief 686
Pagina 32

Motief 65
Pagina 29

Motief 504
Pagina 23

Motief 680
Pagina 34

Motief 312
Pagina 43

Motief 860
Pagina 37

Motief 305
Pagina 44

Motief 301
Pagina 38 – 39

Motief 308
Pagina 50 – 51

Motief 650
Pagina 34

Motief 188
Pagina 28

Motief 505
Pagina 27

Motief 686
Pagina 32

Motief 502
Pagina 31

Motief 860
Pagina 37

Motief 650
Pagina 34

Motief 501
Pagina 31

Motief 697
Pagina 21

Motief 560
Pagina 25

Motief 45
Pagina 26

Motief 503
Pagina 22

Motief 667
Pagina 20
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Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale  

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden  

in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste  

stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en  

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China  

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige  

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

Hörmann KG Amshausen, Duitsland

Hörmann KG Dissen, Duitsland

Hörmann KG Werne, Duitsland

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland

Hörmann Genk NV, België

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Duitsland

Hörmann KG Freisen, Duitsland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Aluminium voordeuren 
ThermoSafe  / ThermoCarbon
Elegant design, beste warmte-isolatie

De beste keuze voor uw thuis
Aluminium voordeuren van Hörmann

NIEUW
ThermoCarbon-voordeuren met uitstekende warmte-isolatie
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