
Voordeur 
zonder zijdeel

vanaf € 1698*

Garagedeur
incl. aandrijving

vanaf € 949*

Goed voor ons klimaat
Voor een duurzaam en veilig thuis
Klimaatneutrale garagedeuren en voordeuren  
van Europa´s nr. 1

Wij gebruiken 100 % groene stroom bij de productie van onze actiedeuren en besparen  
enkele duizenden tonnen CO2 door vele andere maatregelen. 
De resterende uitstoot compenseren wij door in samenwerking met ClimatePartner  
klimaatbeschermingsprojecten te bevorderen.
Meer informatie vindt u op www.hormann.nl/bedrijf/milieu

We gebruiken 100% groene stroom van

Het groene-stroomlabel van 

Duitse milieuverenigingen



Hörmann-kwaliteit
Made in Germany

Garagesectionaaldeur RenoMatic
• Dubbelwandig geïsoleerde, 42 mm dikke 

panelen voor hoge warmte-isolatie, 
goede stabiliteit en aangenaam rustige 
loop

• Actiematen:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 
2500 × 2250 mm
(andere maten op aanvraag)

• Alle deuroppervlakken met zilverkleurige 
zinklaag en beschermingslak op de 
binnenzijde van de deur

Standaard met aandrijving ProMatic 4
• Met moderne BiSecur-radiotechniek en 

extra openingshoogte voor ventilatie van 
de garage

• Tot 2 keer** lichtere ledverlichting met 
10 leds

• Incl. handzender HSE 4 BS met oog  
voor sleutelhanger

Meer informatie vindt u op www.hormann.nl

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw voor de actiematen (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm en 2500 × 2250 mm) zonder opmeting, montage,  
demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2021 bij alle deelnemende dealers in Nederland

** Vergeleken met de ProMatic 3-serie

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur. Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.



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

Het Woodgrain-oppervlak 
valt op door het authentieke 
zaagsnedemotief en de 
robuustheid. (afbeelding 
links in RAL 9016, 
verkeerswit)

RenoMatic, M-profilering
Woodgrain / Decocolor

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

RenoMatic, M-profilering
Woodgrain / Decocolor

slechts € 949*

“Klimaatneutrale garage- en 
voordeuren zijn goed voor ons 

klimaat en voor de toekomst van 
onze kinderen.”



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 6 exclusieve Hörmann 
Matt deluxe kleuren voor 
het gladde Planar-
oppervlak overtuigen door 
de bijzonder 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)

RenoMatic, L-profilering
Planar / Decocolor

“De elegante Matt deluxe kleuren 
passen perfect bij ons huis en zijn 

erg modern.”

RenoMatic, L-profilering
Planar / Decocolor

slechts € 1149* * Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw voor de actiematen (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 
2500 × 2125 mm en 2500 × 2250 mm) zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2021 bij alle 
deelnemende dealers in Nederland

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur. Prijswijzigingen en 
-fouten voorbehouden.



Diamond Black

Diamond Brown Diamond Red Diamond Green

Diamond Stone Diamond GreyDiamond Anthracite Diamond Basalt

Het gladde Duragrain-
oppervlak in 8 moderne 
kleuren staat garant voor 
een duurzaam mooi 
deuraanzicht. (afbeelding 
links in Diamond Stone)

RenoMatic, L-profilering
Duragrain

”Dit bijzonder krasbestendige en 
vuilafstotende oppervlak heeft 

ons totaal overtuigd.”

De eindlaag bestaat uit 
een zeer harde 
beschermingslak en is 
bijzonder kleurvast, 
krasbestendig en 
vuilafstotend.

RenoMatic, L-profilering
Duragrain

slechts € 1349*



Aluminium voordeuren 
ThermoSafe

Motief 872 Motief 501 Motief 504 Motief 454Motief 867

Motief 871 Motief 189 Motief 686 Motief 503 Motief 422

Motief 860 Motief 505Motief 138 Motief 502 Motief 459

7 actiekleuren zonder meerprijs

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

• Aluminium deurblad van 73 mm 

• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde 
tot 0,87 W/(m²·K)**

• Actiematen: tot 1250 × 2250 mm
(op maat zonder meerprijs)

Standaard

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

ThermoSafe 
Zonder beglazing

slechts € 2798*

ThermoSafe 
Met beglazing

slechts € 2998*



3 actiedecors

Stalen / aluminium Thermo65-voordeur
• Stalen deurblad van 65 mm

• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde tot 
0,87 W/(m²·K)**

• Actiematen: tot 1250 × 2250 mm
(op maat zonder meerprijs)

Stalen / aluminium 
voordeuren Thermo65

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw voor de actiematen (ThermoSafe en Thermo65: 
RAM tot 1250 × 2250 mm) zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. 
Geldig t/m 31-12-2021 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 

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn 
vergelijkbaar met de RAL-kleur. Prijswijzigingen en -fouten voorbehouden.

6 actiekleuren zonder 
meerprijs

Motief THP 015 Motief THP 515Motief THP 010

Motief THP 810S Motief THP 900SMotief THP 700S

RAL 9016, verkeerswit

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Thermo65 
Zonder beglazing

slechts € 1698*

Thermo65 
Met beglazing

slechts € 1998*

Desgewenst zijn de actiedeuren 
Thermo65 tegen meerprijs ook in de 
Hörmann kleur Matt deluxe verkrijgbaar, 
waarbij de kleur is aangepast aan de 
RenoMatic-garagedeuren (zie pagina 4).

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid

RAL 7016, antracietgrijs

RAL 8028, terrabruin

RAL 9006, witaluminium

CH 703, antraciet metallic

CH 907, grijsaluminium

Standaard

Meerprijs € 200*
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Op onze diensten kunt u vertrouwen

Gekwalificeerd  
deskundig advies

Opmeting ter plaatse Vakkundige montageDemontage en milieu- 
vriendelijke verwijdering

Hörmann-merkkwaliteit, voor de hoogste 
veiligheid en betrouwbaarheid.

Garagedeuren Aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken Voordeuren Stalen deuren

Box Deuren & Hekwerk

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


