
ThermoSafe voordeur-actie 2015
 

Elegant design, hoge veiligheid, zeer goede warmte-isolatie

11 deurmotieven vanaf € 2498**
6 actiekleuren zonder meerprijs

Hörmann:
kwaliteit zonder 

compromissen
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Motief 860
In de Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur, met zijdelen

Exclusieve aanbiedingen  
in de vertrouwde Hörmann-kwaliteit

Met de ThermoSafe voordeur-actie 2015 
bieden wij u Hörmann-kwaliteit tegen een 
voordelige actieprijs. Van 1 februari 2015  
tot en met 31 december 2015 profiteert  
u van onze aantrekkelijke actieaanbiedingen.

Met een ThermoSafe-voordeur bespaart  
u niet alleen kostbare energie, maar beschermt 
u uw huis tegen lawaai en verkleint u het risico 
op inbraak. Want deze aluminium voordeur 
overtuigt door de zeer goede warmte-isolatie 
en hoge veiligheidsuitrusting. Ook optisch  
laat de ThermoSafe niets te wensen over.  
U heeft tijdens de voordeur-actie de keuze  
uit 11 deurmotieven in verkeerswit of in 
6 actiekleuren.

Ontdek op de volgende pagina's alle 
voordelen van de ThermoSafe voordeur-actie 
en uw favoriete motief.
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Aluminium voordeuren
Elegant design, uitstekende warmte-isolatie

Meer dan 40 nieuwe voordeurmotieven
UD-waarde 

tot

W/(m²·K)

0,47

Geniet van alle voordelen van de Hörmann 
ThermoSafe voordeur-actie 2015:

•	Kies uw favoriete motief uit 11 aluminium 
voordeuren in een topactuele look.

•	Uw nieuwe voordeur wordt exact op maat 
geleverd (max. afmetingen 1250 mm × 2250 mm, 
buitengewone afmeting tot 1250 mm × 2350 mm 
tegen meerprijs).

•	De inbraakwerende veiligheidsuitrusting 
beschermt u en uw gezin.

•	Standaard zijn alle actiemodellen verkrijgbaar 
in verkeerswit (RAL 9016, mat) of zonder 
meerprijs in 6 aantrekkelijke actiekleuren  
aan de buitenzijde.

•	Alle afgebeelde handgrepen zijn zonder 
meerprijs ook verkrijgbaar voor alle andere 
deurmotieven.

Daarom zijn aluminium deuren  
een goede beslissing
U zult het snel merken: aluminium deuren overtreffen 
op veel punten deuren van hout en kunststof:

•	 betere geluiddemping
•	 hoge warmte-isolatie
•	 hoge veiligheid
•	 grote stabiliteit
•	 niet naschilderen, na jaren zien aluminium 

deuren er nog als nieuw uit

Alle deurmotieven zonder beglazing  
in verkeerswit RAL 9016, mat

Slechts
 € 2498*

11 actiedeuren, 6 actiekleuren, veel voordelen
Hier vindt u uw nieuwe voordeur – en daar bespaart u mee

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.  
Geldig tot en met 31-12-2015

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet 
kleurbindend. 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, met inachtneming van de actuele prijslijst,  
te worden opgevraagd. Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke 
nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan.

Meer aantrekkelijke voordeurmotieven  
in veel kleurvarianten en met individuele 
uitrustingen vindt u in de brochure 
“Aluminium voordeuren”.
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Alle deurmotieven met beglazing  
in verkeerswit RAL 9016, mat

Slechts
 € 2698**

Zonder meerprijs

Alle deurmotieven in 6 actiekleuren

Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur

Steengrijs RAL 7030, fijne structuur

Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur

Antracietgrijs RAL 7016, mat

Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur

Hörmann-kleur CH 607, fijne structuur
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Met een complete uitrusting voor een zorgeloos, veilig gevoel
Hoge warmte-isolatie voor een laag energieverbruik

Uitgelezen en harmonieus is de ontvangst die de ThermoSafe-voordeuren  
u bieden. Het mooi gevormde vleugeloverdekkende deurblad met inliggend 
vleugelprofiel aan de binnen- en buitenzijde voldoet aan de hoogste eisen  
qua vormgeving. Het binnenaanzicht harmonieert uitstekend  
met de binnendeuren van uw huis.

•	Vleugeloverdekkend deurvleugelaanzicht  
aan de binnen- en buitenzijde

•	Het binnenaanzicht harmonieert uitstekend  
met de binnendeuren van uw huis

•	Er is geen lelijk profiel dat het hoogwaardige 
deuraanzicht bederft

De storende aanblik van het 
zichtbare vleugelprofiel bij deuren 
van andere fabrikanten6



ThermoSafe verlegt grenzen op het gebied van warmte-
isolatie. Met uitstekende waarden voor geluidswering  
en 3-voudig thermisch isolerend glas voldoet deze aan alle 
eisen van de Duitse energieverordening EnEV 2014.  
De deurconstructie is vooral geschikt voor inbouw zonder 
warmtebrug en overtuigt met velerlei voorwaarden:

•	Vleugeloverdekkende, thermisch 
onderbroken 73 mm dikke aluminium 
deurvleugel met polyurethaan 
hardschuimvulling en inliggend 
vleugelprofiel voor hoge  
warmte-isolatie

•	Thermisch onderbroken 80 mm dikke 
aluminium deuromraming met 
polyurethaan hardschuimvulling 
verhindert condens op de deuromraming

•	3-voudig afdichtingsniveau met  
een volledig omlopende afdichting  
voor een hoge luchtdichtheid

•	3-voudige beglazing met 8 mm dik 
veiligheidsglas aan beide kanten

Zeer goede warmte-isolatie

UD-waarde tot 
0,8 W/ (m²·K)

Getest door IFT Rosenheim
Deurmaat 1250 × 2200 mm
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Innovatieve techniek die gezien mag worden
Standaard bij ThermoSafe-voordeuren

3D-scharnieren
De ThermoSafe-voordeur kan variabel worden 
afgesteld door de stijlvolle driedimensionale 
scharnieren. Zo is uw voordeur optimaal afgedicht 
en valt gemakkelijk en veilig in het slot.

Manipulatiebeveiligde 
profielcilinder
De profielcilinder is uitgerust met een door-
boorbeveiliging. Bovendien biedt deze een nood- 
en gevarenfunctie. Dat betekent dat de deur  
aan buitenzijde ook af- en ontsluitbaar is wanneer 
aan de binnenzijde een sleutel in het slot steekt. 
De tegen manipulaties beveiligde sluitcilinder  
is gecertificeerd conform DIN 18252 / DIN EN 1303 
en wordt inclusief 5 draaisleutels geleverd.

Aluminium binnenkruk
ThermoSafe-voordeuren zijn standaard  
uitgerust met de mooi gevormde,  
in wit ovengelakte binnenkruk Rondo.

Roestvrijstalen sluitplaten
De sluitplaten maken een comfortabel instellen 
van de deur mogelijk, zodat uw deur optimaal  
in het slot valt en goed afgesloten is.

Aluminium binnenkruk Roestvrijstalen sluitplaten Opgebouwde veiligheidsrozet
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5-voudig veiligheidsslot H5 en 
veiligheidspen aan scharnierzijde
Bij het sluiten draaien 3 stalen draaigrendels met 2 
extra boutgrendels in de roestvrijstalen sluitplaten. 
De draaigrendels bemoeilijken  
het opentrekken resp. optillen van de deur.

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

Veiligheidsglas aan binnen-  
en buitenzijde
Ongevallenpreventie en inbraakbeveiliging gaan 
voor: Bij een mogelijke breuk blijven de glas-
splinters gebonden en aan de inliggende folie 
kleven, zodat het risico op letsel wordt 
geminimaliseerd. Bovendien biedt het 8 mm dikke, 
gelaagde veiligheidsglas een hogere inbraak-
beveiliging omdat onbevoegd doorgrijpen 
bemoeilijkt wordt.

Veiligheidspen Veiligheidsglas aan binnen- en buitenzijde 5-voudig veiligheidsslot H5  
met roestvrijstalen slotplaat
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Zo kom je met plezier thuis
Beglazingselementen voor een moderne bouwstijl

Motief 502
In antracietgrijs RAL 7016, mat, met zijdeel en bovenlicht10



Motief 502
(Afbeelding in de Hörmann-kleur CH 607, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas Satinato, 
3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding

Motief 501
(Afbeelding in verkeerswit RAL 9016, mat)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas Satinato, 
3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.  

Geldig tot en met 31-12-2015
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Zorg voor licht in uw woning
Motieven met elegante glaselementen

Motief 503
(Afbeelding verkeerswit RAL 9016, mat)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd  
met 7 heldere dwarsstroken (10 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)
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Motief 503
(Afbeelding in grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float 
gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm breed), 
3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding

Motief 503
(Afbeelding in de Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float 
gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm breed), 
3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.  

Geldig tot en met 31-12-2015
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Tijdloos en elegant
Deurmodellen in een strakke look

Motief 860
(Afbeelding in verkeerswit RAL 9016, mat)
Roestvrijstalen handgreep HOE 700
UD-waarde tot 0,8 W/ (m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)
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Motief 860
(Afbeelding in antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 710
UD-waarde tot 0,8 W/ (m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw, exclusief montage.  

Geldig tot en met 31-12-2015

Op verzoek krijgt u alle actiemotieven  
met de handgreep HOE 710 zonder meerprijs
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Deurplezier voor het hele gezin
Moderne motieven die iedereen mooi vindt

Motief 504
In de Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur16



Motief 504
(Afbeelding in steengrijs RAL 7030, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd  
met 5 heldere dwarsstroken (10 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdeel)

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.  

Geldig tot en met 31-12-2015
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Motief 505
(Afbeelding in antracietgrijs RAL 7016, mat)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd  
met 4 heldere dwarsstroken (10 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)

Maak van uw voordeur een blikvanger
Met op elkaar afgestemde stijlelementen
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* Deurmaat 1230 × 2180 mm
** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.  

Geldig tot en met 31-12-2015

Motief 189
(Afbeelding in verkeerswit RAL 9016, mat)
Roestvrijstalen handgreep HOE 615, motiefglas Float gematteerd  
met 7 heldere dwarsstroken (20 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)
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Garagedeur en voordeur in partnerlook
Voor een stijlvolle entree

Motief 862
In de Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur, met zijdelen en bovenlicht20



Motief 862
(Afbeelding in verkeerswit RAL 9016, mat)
Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte
UD-waarde tot 0,8 W/ (m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding

Motief 871
(Afbeelding in antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 710, 5 mm groefbreedte
UD-waarde tot 0,8 W/ (m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding

De groefmotieven 862, 867 en 871 harmoniëren optimaal  
met garagesectionaaldeuren met M- of L-profilering

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.  

Geldig tot en met 31-12-2015
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Motief 867
(Afbeelding in grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte, motiefglas Float gematteerd 
met 7 heldere dwarsstroken (5 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas
UD-waarde tot 0,9 W/ (m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)

Harmonische combinaties
Geef uw thuis een bijzondere charme
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Motief 872
(Afbeelding in de Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte
UD-waarde tot 0,8 W/ (m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)

* Deurmaat 1230 × 2180 mm
** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.  

Geldig tot en met 31-12-2015
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Goed doordacht: luifels van Hörmann
Mooie optiek en bescherming onder alle weersomstandigheden

Model 105
Roestvrijstalen luifel, 
inclusief acrylglas

1600 × 900 mm

2000 × 1000 mm

Slechts € 1298

Slechts € 1798
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Helemaal naar eigen wens
Maak uw voordeur nog aantrekkelijker

Een inkomhal aantrekkelijk vormgeven – met zijdelen en bovenlichten
Voor een representatieve inkomhal kunt u elke actie-voordeur met zijdelen en bovenlichten individueel vormgeven.  
U zult lang plezier hebben van het sfeervolle en aantrekkelijke totaalbeeld. 

Max. installatiemaat: 2600 × 2850 mm

Voordeur met één zijdeel Voordeur met twee zijdelen Voordeur met bovenlicht Voordeur met twee zijdelen  
en bovenlicht

6 actiekleuren
De Hörmann-voordeuren uit de voordeur-actie zijn ook verkrijgbaar zonder meerprijs in zes kleuren aan de buitenzijde.  
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.

Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur

Steengrijs RAL 7030, fijne structuur Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur Antracietgrijs RAL 7016, mat

Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur Hörmann-kleur CH 607, fijne structuur
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Veilig en comfortabel
Automatische slotvarianten voor meer veiligheid en comfort

Elektrische deuropener
Dankzij de elektrische dagschoot kunt u uw deur gemakkelijk openen 
met een schakelaar in de woning. Bovendien kunt u bijv. overdag  
de pal zo instellen dat lichte druk van buitenaf volstaat om de voordeur 
te openen. De elektrische deuropener is verkrijgbaar als optionale 
uitrusting voor het standaardslot H5.

Meerprijs € 79**, vrijblijvende adviesprijs

Automatisch slot S5 Automatic
De klavierslotschoot met mechanische zelfvergrendeling is optioneel 
zonder meerprijs voor uw ThermoSafe-voordeur verkrijgbaar:  
Wanneer de deur in het slot valt, schuiven de 4 nachtschoten automatisch 
uit en sluiten de voordeur veilig af. Bovendien kan de deur met een extra 
grendel worden beveiligd.

Automatisch slot S5 Comfort
Bij het slot S5 Comfort wordt de voordeur net als bij de S5  Automatic 
automatisch vergrendeld d.m.v. nachtschoten. Een extra elektromotor 
maakt het ontgrendelen van de deur mogelijk door externe bedienings-
elementen, zoals bijv. vingerscan, codeschakelaar of handzender  
(zie rechterpagina).

Het automatische slot S5 Comfort is voorbereid voor aansluiting  
op een schakelaar of op een aanwezige intercom. Zo kunt u gemakkelijk 
met één druk op de knop, bijv. vanaf de bovenverdieping,  
uw voordeur openen. Daardoor is deze variant ook zeer geschikt  
voor meergezinswoningen.

Meerprijs € 368**, vrijblijvende adviesprijs

S5 Comfort – Deur openen met één druk op de knop
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Met de BiSecur-app* kunt u comfortabel opvragen  
of uw voordeur afgesloten is.

Handzender HS 5 BS,  
zwart hoogglanzend  
met chromen kapjes

€ 83**, vrijblijvende adviesprijs

Stapsgewijs meer bedieningscomfort
Het automatische slot S5 Comfort is ook verkrijgbaar in andere 
Comfort-uitvoeringen, waarmee u uw voordeur gemakkelijk  
met een vingerafdruk, het invoeren van een code of draadloos  
kunt ontgrendelen. Natuurlijk kunt u uw voordeur ook gewoon  
met de sleutel openen.

Automatisch slot S5 Scan
Open uw voordeur met uw vingerafdruk. De vingerscanner  
herkent tot 100 vingerafdrukken en kan gewoon zonder computer 
worden geprogrammeerd.

€ 873**, vrijblijvende adviesprijs

Automatisch slot S5 Code
Voer gewoon uw persoonlijke veiligheidscode in en open  
zo uw voordeur eenvoudig van buitenaf.

€ 873**, vrijblijvende adviesprijs

Automatisch slot S5 Smart 
U opent uw voordeur comfortabel en veilig met een handzender 
(optioneel) of via de BiSecur-app*. Het nieuw ontwikkelde en extreem 
veilige radiosysteem BiSecur garandeert u dat een vreemde  
uw radiosignaal niet kan kopiëren. Bovendien kunt u ook via de optionele 
handzender HS 5 BS of via de BiSecur-app* controleren of uw voordeur 
afgesloten is.

€ 618**, vrijblijvende adviesprijs

TIP:
De automatische sloten S5 / S5 Scan / S5 Code /S5 Smart zijn getest 
en gecertificeerd door het VDS. Dat betekent dat de zelfvergrendelende 
voordeuren bij inbraak beschouwd worden als vergrendeld en dat uw 
claims tegenover uw verzekering geldig blijven.

* Optionele BiSecur-gateway nodig
** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw. Geldig tot en met 31-12-2015

S5 Scan – Deur openen met behulp van uw vingerafdruk

S5 Code – Deur openen door invoer van een code

S5  Smart – deur openen via BiSecur radio*  
(afbeelding toont combinatie met automatisch slot S5 Code)
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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 LLC, Burgettstown PA, USA

www.hormann.be
www.hormann.nl
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