Garagedeuren- en voordeuren
voor renoveerders

Exclusieve voordeelaanbiedingen van de nr. 1 in Europa
Voordeur zonder zijdeel
vanaf

€ 1798*

Automatische garagedeur
vanaf

€ 998*

Uw Hörmann-partner biedt u uitgebreide diensten:

Gekwalificeerd
deskundig advies

Opmeting ter
plaatse

Deskundige
montage

Demontage en
milieuvriendelijke
verwijdering

Voor een mooi en veilig thuis
RenoMatic 2016 en RenoDoor Plus 2016

Made in Germany
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oppervlakken

• Dubbelwandig geïsoleerde, 42 / 20 mm dikke panelen voor een
goede warmte-isolatie, uitstekende stabiliteit en aangenaam
rustige deurloop
• Optimale, duurzame bescherming van het kozijn door kunststof
kozijnvoet
• Alleen bij Hörmann: betrouwbare bescherming tegen optillen
door mechanische optilbeveiliging
• ProMatic-aandrijving met moderne BiSecur-radiotechniek en extra
openingshoogte voor ventilatie van de garage
• 2 handzenders HSE 2 BS in zwarte structuur, mat,
met oog ten behoeve van een sleutelhanger
Sandgrain

Decograin

2375 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm

€ 998*

Uw voordeel: hoogwaardige

Garagesectionaaldeur RenoMatic 2016
L-profilering, incl. aandrijving ProMatic

Actieformaat

Automatische
sectionaaldeur
RenoMatic 2016
vanaf

€ 998

€ 1098

Het Sandgrain-oppervlak ziet er glad en elegant uit,
maar is fijn gestructureerd en daardoor zeer
ongevoelig voor allerlei invloeden. De UV-bestendige
Decograin-decors overtuigen met hun detailgetrouwe
en markante houtlook of hun luxe metallic-uitstraling.

Verkeerswit RAL 9016
Sandgrain vanaf € 998*

Detailgetrouw
Decograindecor

Uw voordeel: comfort en veiligheid
Het nieuw ontwikkelde, extreem veilige BiSecurcoderingsprocédé biedt u het veilige gevoel, dat
vreemden uw radiosignaal niet kunnen kopiëren.
Getest en gecertificeerd door veiligheidsexperts van de
Ruhr-Universiteit Bochum, geschikt voor de bediening
van garagedeuren, inrithekken, verlichting en meer.

Actievoordeel: tweede
handzender gratis

2500 × 2125 mm
2500 × 2250 mm

Fijn
gestructureerd
Sandgrainoppervlak

€ 998

alleen in RAL 9016

Antracietgrijs RAL 7016
Sandgrain vanaf € 998*

Terrabruin RAL 8028
Sandgrain vanaf € 998*

Titan Metallic CH 703
Decograin vanaf € 1098*

Golden Oak
Decograin vanaf € 1098*

Dark Oak
Decograin vanaf € 1098*

Voordeur
RenoDoor Plus 2016
zonder zijdeel
vanaf
*

Uw voordeel: uitstekende warmte-isolatie

Voordeur RenoDoor Plus 2016

Energie besparen is tegenwoordig belangrijker dan ooit.
Met producten van Hörmann bespaart u efficiënt energie
en werkt u op lange termijn aan de juiste oplossing.

• Dezelfde constructie als Hörmann-ThermoPlus-voordeuren
• Thermisch onderbroken 80 mm dik aluminium kozijn in Roundstyle-look
• Thermisch onderbroken 65 mm dik stalen deurblad met polyurethaan
hardschuimvulling
• Gelakt of met Decograin-oppervlak aan de binnen- en buitenzijde
• Inbraakwerende meervoudige vergrendeling
• Goede warmte-isolatie met een UD-waarde tot 0,96 W/(m²∙K)
• Actiematen: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm, 1020 × 2160 mm
• Bijpassend zijdeel in de actiemaat 400 × 2100 mm voor € 798*

Met een UD-waarde tot 0,96 W/(m²·K) overtuigt de
RenoDoor Plus 2016 met een goede warmte-isolatie
en voldoet ze aan de eisen van het nieuwe
energiebesparingsbesluit EnEV 2014.
Ook de dubbelwandige garagesectionaaldeur
RenoMatic 2016 met een U-waarde van de panelen van
1,0 W/(m²·K) biedt in vergelijking met oude, enkelwandige
garagedeuren een aanzienlijke energiebesparing. De
goede warmte-isolatie wordt vooral merkbaar wanneer huis
en garage direct met elkaar verbonden zijn.

Uw voordeel:

deuraanzicht zonder omramingsprofiel
Het aan de binnen- en buitenkant in hetzelfde vlak
liggende deurblad zonder zichtbare vleugelomraming
voldoet aan de hoogste vormgevingseisen. Aan de
binnenkant lijkt de voordeur op een gewone binnendeur
en past ze uitstekend bij de binnendeuren van uw
woning.

Verkeerswit
RAL 9016
voor € 1798*

Antracietgrijs
RAL 7016
voor € 1798*

Terrabruin
RAL 8028
voor € 1798*

Titan Metallic
CH 703
Decograin
voor € 1998*

Binnenaanzicht
zoals een
gewone
binnendeur

Golden Oak
Decograin
voor € 1998*

Dark Oak
Decograin
voor € 1998*

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet-kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met RAL-kleuren.
Wijzigingen en prijsfouten onder voorbehoud.
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieformaten (RenoMatic 2016: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm; RenoDoor Plus 2016: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm, 1020 × 2160 mm; zijdeel RenoDoor Plus 2016:
400 × 2100 mm) zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2016 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

€ 1798

Voelt u zich thuis gewoon goed!
12 actiedeuren, 7 actiekleuren, veel voordelen

Voordeuren zonder zijdelen
zonder beglazing
voor

Voordeuren zonder zijdelen
met beglazing

€ 2498*

voor

€ 2698*

Aluminium voordeur ThermoSafe
• Binnen en buiten in hetzelfde vlak liggend deurbladaanzicht zonder zichtbare
vleugelomraming
• Thermisch onderbroken, 73 mm dik aluminium deurblad met een polyurethaan
hardschuimvulling, voorzien van poedergrondverf, binnenzijde in verkeerswit RAL 9016
• Thermisch onderbroken aluminium kozijn 80 mm
• Inbraakwerende veiligheidsuitrusting met 5-voudig veiligheidsslot
• Optioneel verkrijgbaar met een inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting,
meerprijs € 310
• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde van tot wel 0,8 W/(m²∙K)
• 12 voordeurmotieven in een topactueel design
• Actieformaten tot 1250 × 2250 mm (op maat zonder meerprijs)
• Optioneel ook leverbaar met zijdelen, bovenlichten of automatische sloten

Motief 860

Motief 862

Motief 871

Motief 872

Motief 189

Motief 501

Motief 502

Motief 503

Motief 504

Motief 505

Motief 686

Motief 867
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Uw voordeel: 7 actiekleuren
De actiedeuren zijn zonder extra kosten beschikbaar in zeven kleuren aan de buitenkant.
De binnenzijde van de deur wordt standaard geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.
Kies de kleur voor de buitenzijde van uw nieuwe voordeur die het beste past bij uw huis.

Verkeerswit RAL 9016, mat

Hörmann-kleur CH 703,
fijne structuur

Steengrijs RAL 7030,
fijne structuur

Hörmann-kleur CH 607,
fijne structuur

Antracietgrijs RAL 7016,
fijne structuur

Grijsaluminium RAL 9007,
fijne structuur

Antracietgrijs RAL 7016, mat

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet-kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn
vergelijkbaar met RAL-kleuren. Wijzigingen en prijsfouten onder voorbehoud.
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiematen zonder zijdeel, zonder
opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2016 bij alle deelnemende
dealers in Nederland.

