
“Europa´s nr. 1 voor 
garagedeuren en 
huisdeuren heeft 
ons overtuigd!”

Voordeur zonder 
zijdeel

€ 1698*vanaf

Automatische 
garagedeur

€ 949*vanaf



Garagesectionaaldeur RenoMatic
incl. ProMatic-aandrijving
• Dubbelwandig geïsoleerde, 42  mm dikke panelen voor 

hoge warmte-isolatie, goede stabiliteit en een aangenaam 
rustige loop

• ProMatic-aandrijving met moderne BiSecur-radiotechniek 
en extra openingshoogte voor ventilatie van de garage

• Actieformaten: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm

Hörmann kwaliteit
Made in Germany

HSE 4 BS-handzender: zwart structuuroppervlak,  
met oog voor sleutelhanger

Alle deuroppervlakken worden geleverd met  
zilverkleurige verzinking en beschermingslak op  
de binnenzijde van de deur.

Het Woodgrain-oppervlak, bij deuren met M-profilering, 
valt op door het authentieke zaagsnedemotief en de 
robuustheid. (Afbeelding links in RAL 9016, verkeerswit)

Het nieuwe gladde Planar-oppervlak, voor deuren met 
L-profilering, in de 6 exclusieve Hörmann-kleuren Matt 
deluxe valt op door elegantie. (Afbeelding links in 
CH 703, Matt deluxe, antraciet metallic)

Het gelakte Decocolor-oppervlak wordt aangeboden 
met natuurlijke houtlook in 3 actiedecors. (Afbeelding links  
in decor Golden Oak)

Meer informatie vindt u op  
www.hormann.nl

M-profilering, 
Woodgrain in 

6 actiekleuren en 
3 actiedecors

€ 949*slechts

Decocolor
Decor Dark Oak

Decocolor
Decor Night Oak

RAL 9006,
witaluminium

RAL 9007,
grijsaluminium

CH 703,
antraciet metallic

RAL 7016,
antracietgrijs

RAL 8028,
terrabruin

Decocolor
Decor Golden Oak

RAL 9016,
verkeerswit



€ 100** meer
Voor slechts

heeft u een 50%  
snellere aandrijving  

incl. een HS 5 BS 
handzender  

(Supramatic E)

L-profilering, 
Planar in 

6 actiekleuren en 
3 actiedecors

€ 1149*slechts

Tijdloos en elegant: 
het nieuwe gladde 
Planar-oppervlak  
in de Hörmann-
kleuren Matt  
deluxe

CH 9016, Matt deluxe,
verkeerswit

CH 8028, Matt deluxe,
terrabruin

Decocolor
Decor Golden Oak

Decocolor
Decor Dark Oak

Decocolor
Decor Night Oak

CH 703, Matt deluxe,
antraciet metallic

CH 7016, Matt deluxe,
antracietgrijs

CH 9006, Matt deluxe,
witaluminium

CH 9007, Matt deluxe,
grijsaluminium

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur.  
Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiematen (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 

2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm) zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2019 bij alle deelnemende 
dealers in Nederland.

** Meerprijs alleen van toepassing op de RenoMatic Planar, prijs incl. 21% BTW.



Stalen/aluminium voordeur Thermo65
• Standaard met inbraakwerende 

RC 2-veiligheidsuitrusting
• Goede warmte-isolatie met een UD-waarde 

van max. 0,87 W/(m²·K)**
• Actiematen tot 1250 × 2250 mm  

(op maat zonder meerprijs)

Aluminium voordeur ThermoSafe
• Standaard met inbraakwerende 

RC 3-veiligheidsuitrusting 
• Goede warmte-isolatie met een UD-waarde 

van max. 0,87 W/(m²·K)**
• Actiematen tot 1250 × 2250 mm  

(op maat zonder meerprijs)

Zonder 
beglazing

In 7 actiekleuren

Met  
beglazing

In 7 actiekleuren

Zonder 
beglazing

In 4 actiekleuren

Met  
beglazing

In 4 actiekleuren

€ 2798* € 2998*

€ 1698* € 2098*

€ 1898* € 2298*

vanaf vanaf

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur. 
Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiematen (Thermo65 en ThermoSafe: RAM tot 1250 × 2250 mm)  

zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2019 bij alle deelnemende dealers in Nederland.
** Afhankelijk van het deurmotief en de deurmaat, vermelde waarde voor deurmotief zonder beglazing in de afmetingen 

1230 × 2180 mm Motief 871 Motief 872 Motief 867 

Motief 860 Motief 862 Motief 686

Motief 503 Motief 504 Motief 505

Motief 501 Motief 502Motief 189 

Motief THP 810S Motief THP 900SMotief THP 700S

Motief THP 015 Motief THP 515Motief THP 010

In 3 actiedecors In 3 actiedecors

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid



“Nu voelen we 
ons veilig en 
geborgen.”

Hörmann-kwaliteit
Made in Germany

De actie voordeuren Thermo65 en ThermoSafe zijn 
naar wens en tegen meerprijs ook in de nieuwe 
Hörmann-kleur Matt deluxe verkrijgbaar. Deze kleur is 
vergelijkbaar met de kleur van de RenoMatic-deuren.

Actiekleuren Thermo65

RAL 9016, verkeerswit

RAL 7016, antracietgrijs

RAL 8028, terrabruin

CH 703, antraciet metallic

Actiedecors Thermo65

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Actiekleuren ThermoSafe

RAL 9016, mat, verkeerswit

RAL 7030, fijne structuur mat, steengrijs

RAL 7016, mat, antracietgrijs

RAL 7016, fijne structuur mat, antracietgrijs

RAL 9007, fijne structuur mat, grijsaluminium

CH 703, antraciet metallic

CH 607, kastanjekleurig

Meer informatie vindt u in de brochure  
“Actie voordeuren 2019” of op www.hormann.nl

Afbeelding: Aluminium voordeur motief 860 ThermoSafe in 
actiekleur CH 703, antraciet metallic en optioneel zijdeel

Actie voordeuren 2019
Stalen / aluminium voordeuren Thermo65
Aluminium voordeuren ThermoSafe
Aluminium voordeuren ThermoCarbon

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid

Standaard bij 
ThermoSafe- en 
ThermoCarbon-

voordeuren

Standaard bij 
Thermo65-
voordeuren



Draadloze deurslotaandrijving 
SmartKey
• Ideaal voor uitbreiding van huis- en woningsdeuren
• Eenvoudig openen van het deurslot: bijvoorbeeld 

zonder de boodschappentassen neer te hoeven zetten  
of om de deur op afstand voor gasten of uw kinderen  
te openen 

• Handige bediening met handzender, draadloze 
binnendrukknop of rechtstreeks met de SmartKey

Klimaatsensor HKSI
• Kan schimmelvorming in de garage effectief 

voorkomen
• Bewaakt de vochtigheid in de garage en  

regelt automatisch de ventilatie
• Alleen in combinatie met 

garagedeuraandrijving SupraMatic 3 

Draadloze 
deurslotaandrijving 

SmartKey

Klimaatsensor
HKSI

€ 242*

€ 119*

slechts

slechts

Meer informatie vindt u op www.hormann.nl



“Zo wonen we 
comfortabel, slim 
en veilig.”

Meer informatie vindt u op www.hormann.nl

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur. Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiematen (KSI 40 in RAL 9016, verkeerswit: 875 × 2000 mm, KSI Thermo46 in RAL 9016, verkeerswit: 875 × 2000 mm) zonder opmeting, montage, demontage en afvoer.  

Geldig t/m 31-12-2019 bij alle deelnemende dealers in Nederland.
** Tot wel 30% betere warmte-isolatie in vergelijking met een gebruikelijke stalen veiligheidsdeur

Hörmann-kwaliteit
Made in Germany

Stalen veiligheidsdeur 
KSI 40

Stalen 
veiligheidsdeur
KSI Thermo46

€ 649* € 998*vanaf vanaf

Afbeelding: Stalen veiligheidsdeur KSI Thermo46 in voorkeurskleur venstergrijs RAL 7040

Stalen veiligheidsdeur KSI 40
• Als zijdeur voor de garage of kelderingangsdeur
• Met inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting
• Goede warmte-isolatie met een UD-waarde  

van ca. 1,7 W/(m²∙K)
• Actiemaat: 875 × 2000 mm

Stalen veiligheidsdeur 
KSI Thermo46
• Ideaal als buitendeur voor verwarmde ruimtes omdat 

door de thermisch onderbroken uitvoering het risico van 
condensatievorming aan de binnenzijde van 
de deur wordt verminderd

• Met inbraakwerende 
RC 2-veiligheidsuitrusting

• 30% betere warmte-isolatie** met een 
UD-waarde van max. 1,1 W/(m²·K)

• Actiemaat: 875 × 2000 mm

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid
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Beleef Hörmann-kwaliteit bij nieuwbouw 
en renovatie

Garagedeuren Aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken

Voordeuren Stalen deuren

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

• Garagedeuren
Optimaal afgestemd op uw persoonlijke bouwstijl:  
kantel- of sectionaaldeuren uit staal of hout. 

• Aandrijvingen voor (garage)deuren
Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid 
met aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken van 
Hörmann. Met de Hörmann-deuraandrijvingen kunt u  
ook in uw woonruimten profiteren van dit comfort. 

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

• Stalen deuren
De degelijke deuren voor alle ruimtes in uw woning,  
van kelder tot zolder.

Box Deuren & Hekwerk 
Opent mogelijkheden

St. Gerardusweg 14
5571 NB Bergeijk
Telefoon: 0497 – 544944
www.boxdeurenhekwerk.nl


