Thuis is waar we ons veilig voelen
Garagedeuren
en voordeuren
van de nr. 1 van
Europa voor een
voordeelprijs

Actieaanbiedingen die zeker overtuigen

Voordeur zonder
zijdeel
vanaf

€ 1498*

Automatische
garagedeur
vanaf

€ 998*

Van deze actieaanbiedingen worden opdrac
renoveerders enthousiast

Automatische
garagedeur
vanaf

€ 998*
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Vermijd zware ongevallen
bij de garagedeur
Helaas leest men het steeds weer: kleine kinderen
raken bij ongevallen met oude garagedeuren ernstig
gewond!
Daarom moeten juist gezinnen met kinderen en
kleinkinderen die dreigende gevaren beslist voorkomen.
Met de RenoMatic speelt u op safe. Deze automatische
deur biedt u veiligheidseigenschappen als:
Uitschakelautomaat: deze stopt de deur veilig bij
onverwachte obstakels zoals bijv. een kind of loopauto.
Vingerklembeveiliging: de deurpanelen zijn zo
gevormd, dat de openingen ertussen altijd kleiner zijn dan 4 mm. Zo kan men noch
tussen de panelen, noch bij de scharnieren bekneld raken.
Ingrijpbeveiliging: de kozijnen aan de zijkant zijn volledig dicht. Hierdoor kan men er
niet ingrijpen.
Dat betekent: meer veiligheid voor u en uw gezin!
Meer over de veiligheid van garagedeuren, d.w.z. video
en veiligheidschecklijsten vindt u op hormann.nl/
aktie2017/veiligheid

Garagesectionaaldeur RenoMatic 2017
M-profilering, incl. ProMatic-aandrijving
• Dubbelwandig geïsoleerde, 42 mm
dikke panelen voor hoge warmte-isolatie,
goede stabiliteit en een aangenaam
rustige loop
• Buitenzijden met fijn gestructureerd
Sandgrain-oppervlak in 3 kleuren of
uv-bestendig Decograin-oppervlak in
3 decors, binnenzijde in zilverkleurige
zinklaag
• Optimale duurzame bescherming van
het kozijn door kunststof kozijnvoet
• Alleen bij Hörmann: betrouwbare
beveiliging tegen optillen door
mechanische optilbeveiliging
• ProMatic-aandrijving met moderne
BiSecur-radiotechniek en extra
openingshoogte voor ventilatie van de
garage
• HSE 4 BS-handzender (afb. rechts),
zwart structuuroppervlak, met oog voor
sleutelhanger
Actiemaat

Sandgrain

Sandgrain-oppervlak

Decograin

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

Veiligheidschecklijsten

€ 998

€ 1098

2500 × 2250 mm

Verkeerswit
RAL 9016

Antracietgrijs
RAL 7016

Terrabruin
RAL 8028

Titan Metallic CH 703
Decograin

chtgevers in de bouw en
Made in Germany

Stalen
veiligheidsdeur
KSI 40
vanaf

Voordeur
zonder zijdeel

€ 1498*

€ 619*

Stalen / aluminium voordeur Thermo65

Stalen veiligheidsdeur KSI 40

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als zijdeur voor de garage of als kelderingangsdeur

Binnen en buiten in hetzelfde vlak liggend deurbladaanzicht zonder zichtbare vleugelomraming
Thermisch onderbroken, 65 mm dik stalen deurblad met polyurethaan hardschuimvulling
Thermisch onderbroken 80 mm aluminium kozijn in Roundstyle-look
In 3 actiekleuren en 3 Decograin-actiedecors aan de binnen- en buitenzijde
Inbraakwerend 5-voudig veiligheidsslot
Optioneel met RC 2-veiligheidsuitrusting
Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde van tot wel 0,87 W/(m²·K)**
Actiematen tot 1250 × 2250 mm (op maat zonder meerprijs)
Optioneel ook met zijdelen

Motief 010
in 3 kleuren

Motief 015
in 3 kleuren

Motief 515
in 3 kleuren

Motief 700
in 3 kleuren

Motief 810
in 3 kleuren

Motief 900
in 3 kleuren

slechts € 1498*
in 3 decors

slechts € 1498*
in 3 decors

slechts € 1498*
in 3 decors

slechts € 1998*
in 3 decors

slechts € 1998*
in 3 decors

slechts € 1998*
in 3 decors

slechts € 1698*

slechts € 1698*

slechts € 1698*

slechts € 2198*

slechts € 2198*

slechts € 2198*

Meer informatie over
de actievoordeuren
Thermo65 en ThermoSafe
vindt u in de brochure
"Voordeuractie".
Golden Oak
Decograin

Dark Oak
Decograin

• Inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting,
getest conform DIN EN 1627 aan scharnierzijde en
scharniertegenzijde
• Uittrek- en doorboorbeveiligde
veiligheidswisselgarnituur voor hoge veiligheid
• 40 mm dik deurblad met 3-zijdige dikke opdek en
hoekkozijn, verzinkt en voorzien van
poedergrondverf in verkeerswit RAL 9016
• Omlopende versterkingsomraming en over het
hele oppervlak verlijmde vulling van minerale wol
voor een hoge stabiliteit
• Betrouwbare afdichting dankzij 3-zijdige EPDMafdichting en dubbele lipafdichting
• Goede warmte-isolatie met een UD-waarde van
ca. 1,7 W/(m²∙K)
• Actiemaat: 875 × 2000 mm

30% betere warmteisolatie***
Als thermisch onderbroken uitvoering
KSI Thermo46 met een UD-waarde van
maximaal ca.
1,2 W/(m²∙K).
Stalen
veiligheidsdeur
KSI Thermo46
vanaf

€ 1098*

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle vermelde kleuren zijn vergelijkbaar met RAL-kleuren. Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiematen (RenoMatic 2017: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm; Thermo65: tot 1250 × 2250 mm) zonder opmeting, montage,
demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2017 bij alle deelnemende dealers in Nederland.
** Afhankelijk van deurmotief en deurmaat, vermelde waarde voor motief 010 met de afmetingen 1230 × 2180 mm
*** Tot wel 30% betere warmte-isolatie in vergelijking met een gebruikelijke stalen veiligheidsdeur

vanaf

Zo goed kan veiligheid eruit zien
Aluminium ThermoSafe-voordeur
standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

ThermoSafevoordeur

• Binnen en buiten in hetzelfde vlak liggend deurbladaanzicht
vanaf
zonder zichtbare vleugelomraming
• Thermisch onderbroken, 73 mm dik aluminium deurblad met
incl. RC 3
polyurethaan hardschuimvulling, met poedergrondverf, binnenzijde
veiligheidsin verkeerswit RAL 9016, mat
uitrusting
• Thermisch onderbroken aluminium kozijn 80 mm
• inbraakwerende RC 3-veiligheidsuitrusting met 5-voudig veiligheidsslot
• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde van tot wel ca. 0,8 W/(m²∙K)
• Actiematen tot 1250 × 2250 mm (op maat zonder meerprijs)
• Optioneel ook leverbaar met zijdelen, bovenlichten of automatische sloten

€ 2598*

Overige informatie vindt u in de brochure „Voordeuractie“

Motief 860

Motief 862

Motief 871

Motief 872

Motief 189

Motief 501

slechts € 2598*

slechts € 2598*

slechts € 2598*

slechts € 2598*

slechts € 2798*

slechts € 2798*

Motief 502

Motief 503

Motief 504

Motief 505

Motief 686

Motief 867

slechts € 2798*

slechts € 2798*

slechts € 2798*

slechts € 2798*

slechts € 2798*

slechts € 2798*

Deuraandrijving PortaMatic
voor barrièrevrij en comfortabel wonen
• Open en sluit uw deuren automatisch
• Hoge veiligheid door deurbewegingen met minimale
kracht
• Individueel te kiezen werkingsmodus
• 25% voordeliger dan vergelijkbare deuraandrijvingen
• Eenvoudige montage
• Kleur behuizing: zilverkleurig (E6 / EV1) of wit
(RAL 9016)
• Draadloze bedieningselementen in een exclusief design

7 actiekleuren zonder meerprijs
De actiedeuren zijn verkrijgbaar zonder meerprijs in zeven kleuren aan de buitenzijde. De binnenzijde
van de deur wordt standaard geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.

Verkeerswit RAL 9016,

Hörmann-kleur CH 703, fijne

Steengrijs RAL 7030, fijne

mat

structuur mat

structuur mat

Antracietgrijs RAL 7016,

Grijsaluminium RAL 9007,
fijne structuur mat

Antracietgrijs RAL 7016, mat
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fijne structuur mat

Hörmann-kleur CH 607, fijne
structuur mat

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle vermelde kleuren zijn vergelijkbaar met RAL-kleuren. Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiematen (ThermoSafe tot 1250 × 2250 mm) zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2017 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

PortaMatic, wit (RAL 9016) met optionele
asverlenging, montage boven het deurkozijn.

