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We bieden u 
exclusieve 
aanbiedingen

Met de geselecteerde actie 

voordeuren Thermo65, 

ThermoSafe en ThermoCarbon 

bieden wij u hoogwaardige 

voordeuren tegen een voordelige 

actieprijs. Maak tot 31-12-2019 

gebruik van de actievoordelen en 

bestel uw nieuwe Hörmann-

voordeur al vanaf € 1698.

Ongeachte welke Hörmann-

voordeur u kiest, u kunt in elk 

geval genieten van de voordelen 

ten opzichte van houten en 

kunststof deuren, een hoge 

warmte-isolatiewaarde, een 

betrouwbare veiligheidsuitrusting, 

grote stabiliteit en effectieve 

geluidsisolatie. Een goed gevoel 

voor u en wie u lief is!

Made in Germany2



 • 6 actiemotieven met en zonder  
beglazing

 • 4 actiekleuren - zonder meerprijs

 • 3 actiedecors - meerprijs van slechts 
€ 200

 • Maatproductie tot 1250 × 2250 mm

 • Optioneel* met zijdelen en / of bovenlicht

 • Inbraakwerend 5-voudig veiligheidsslot

 • Standaard met 
RC 2-veiligheids-
uitrusting***

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

Motief 700S

Motief 010

Motief 810S

Motief 015

Motief 900S

Motief 515

Vanaf 

€ 1698**

Stalen / aluminium 
Thermo65-voordeuren

* Optioneel tegen meerprijs
** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019
*** Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlichten, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlichten
**** Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

Standaard***

4 actiekleuren zonder 
meerprijs

3 actiedecors voor 
een meerprijs van 
slechts € 200

Antracietgrijs RAL 7016, zijdemat

Antraciet metallic CH 703

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Verkeerswit RAL 9016, zijdemat

Terrabruin RAL 8028, zijdemat

De binnen- en buitenzijde 
van de deuren wordt 
standaard in dezelfde kleur 
geleverd.

De binnen- en buitenzijde 
van de deuren wordt 
standaard in dezelfde kleur 
geleverd. Optioneel* zijn de 
deuren met decoroppervlak 
aan de binnenzijde 
verkrijgbaar in verkeerswit 
RAL 9016.

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid

3
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 • 12 actiemotieven met en zonder  
beglazing

 • 7 actiekleuren - zonder meerprijs

 • Maatproductie tot 1250 × 2250 mm

 • Optioneel* in buitengewone maten tot 
1250 × 2350 mm

 • Optioneel* met zijdelen en / of bovenlicht

 • Inbraakwerend 5-voudig veiligheidsslot

 • Standaard met RC 3-veiligheids-
uitrusting***

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

7 actiekleuren zonder meerprijs

De binnenzijde van de deuren wordt standaard  
geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.

Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat Steengrijs RAL 7030, fijne structuur mat Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat

Antracietgrijs RAL 7016, mat

CH 703, antraciet metallic, fijne structuur matVerkeerswit RAL 9016, mat

Motief 867

Motief 686

Motief 504

Motief 501

Motief 871

Motief 860

Motief 505

Motief 502

Motief 872

Motief 862

Motief 189

Motief 503

CH 607, kastanjekleurig, fijne structuur mat

Vanaf 

€ 2798**

Aluminium 
ThermoSafe-
voordeuren

Standaard***

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid
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Motief 860

Motief 189

Motief 862

Motief 504

 • 4 actiemotieven met en zonder beglazing

 • 7 actiekleuren - zonder meerprijs

 • Maatproductie tot 1340 × 2350 mm

 • Optioneel* in XXL-maat tot 
1340 × 3000 mm

 • Optioneel* met zijdelen

 • Inbraakwerend 9-voudig  
veiligheidsslot

 • Standaard met 
RC 3-veiligheids- 
uitrusting***

 • Uitstekende warmte-
isolatie met een 
UD-waarde tot ca. 
0,47 W/ (m²·K)****

7 actiekleuren zonder meerprijs

De binnenzijde van de deuren wordt standaard  
geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.

Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat Steengrijs RAL 7030, fijne structuur mat Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat

Antracietgrijs RAL 7016, mat

CH 703, antraciet metallic, fijne structuur matVerkeerswit RAL 9016, mat CH 607, kastanjekleurig, fijne structuur mat

Vanaf 

€ 3598**

Aluminium 
ThermoCarbon-
voordeuren

Standaard***

* Optioneel tegen meerprijs
** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

*** Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlichten, optioneel bij voordeuren met 
zijdelen / bovenlichten tegen meerprijs

**** Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

85 % betere warmte-isolatie bij 

slechts 25 % meerkosten ten 

opzichte van een ThermoSafe-

voordeur

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid
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De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet 
kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. 
Beschrijvingen en afbeeldingen, gegevens over leveringsomvang, uitrusting en kleur 
stemmen overeen met de drukdatum van deze informatie. 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.

Standaard voor alle 
Thermo65-voordeuren

Daderbeschrijving 
conform DIN EN 1627:
De gelegenheidsdief 
probeert een 
vergrendelde deur met 
schroevendraaiers, 
tangen en wiggen open 
te breken.
Weerstandtijd: 3 minuten

Standaard bij alle 
ThermoSafe- en 
ThermoCarbon-voordeuren

Daderbeschrijving 
conform DIN EN 1627:
De dader probeert de 
vergrendelde deur open 
te breken met twee 
schroevendraaiers, 
tangen, wiggen en een 
koevoet evenals met 
eenvoudig boorgereedschap.
Weerstandtijd: 5 minuten

Wij beschermen u tegen 
ongenode gasten

Het aantal woninginbraken is de laatste jaren 

sterk gestegen. Des te belangrijker is het om  

uw voordeur uit te rusten met een hoge 

veiligheidsstandaard. Want wanneer een 

inbreker na ca. 3 - 5 minuten geen succes heeft, 

breekt hij zijn inbraakpoging in de regel af. Om 

die reden mislukt bijna de helft van alle inbraken, 

wanneer de voordeur is voorzien van een 

inbraakbeveiliging.

Dankzij Hörmann-voordeuren verliezen inbrekers 

de moed: de ThermoSafe en ThermoCarbon-

voordeuren beschikken standaard over de 

inbraakwerende RC 3-veiligheidsuitrusting 

waardoor inbraakpogingen met een koevoet en 

boorgereedschap tot wel 5 minuten worden 

verhinderd. De Thermo65-voordeuren zijn  

als standaard verkrijgbaar met een  

RC 2-veiligheidsuitrusting. Deze uitrusting 

beschermt bij gelegenheidsdieven met 

eenvoudige gereedschappen tot 3 minuten.
RC 2

Gecertificeerde 
veiligheid

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid
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Stalen / aluminium  
Thermo65-voordeuren

Buitenaanzicht motief 700S Binnenaanzicht motief 700S

8



Vleugeloverdekkend, 65 mm dik stalen deurblad met 
inliggend vleugelprofiel en uitvoering in dikke opdek

Thermische onderbreking en hogere stabiliteit door 
vleugelprofiel uit samengesteld materiaal

Thermisch onderbroken aluminium kozijn 80 mm, 
standaard met ronde uitzicht (A3), optioneel in 
rechthoekige uitvoering (A4)

3-voudig afdichtingsniveau

Thermisch onderbroken vloerprofiel

Voldoet aan alle eisen van het 
energiebesparingsbesluit

Geschikt voor warmtebrugvrije inbouw

UD-waarde tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Constructie Uitrusting

65
 m

m

80
 m

m

1
3

4

4

4

2

Afbeelding op ware grootte

Vleugeloverdekkend binnenaanzicht als bij 
binnendeuren

3D-scharnieren

Roestvrijstalen binnenkruk

3-voudige termisch isolerende beglazing 
(P4A)

Profielcilinder met nood- en gevarenfunctie

5-voudig veiligheidsslot

Standaard** met gecertificeerde 
RC 2-veiligheidsuitrusting

Doorlopende veiligheidsstrip

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm
** Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs

Standaard

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid

UD-waarde 
tot

W/(m²·K)

0,87
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Ik hou van modern

Thermo 65 motief 015
Afb: actiekleur terrabruin RAL 8028, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, UD-waarde 
tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

Thermo 65 motief 010
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016,
zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, UD-waarde 
tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

€ 1898**

In 3 decors € 1898**

In 3 decors€ 1698**

In 3 kleuren € 1698**

In 3 kleuren

10



Thermo 65 motief 515
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, UD-waarde 
tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

€ 1898**

In 3 decors€ 1698**

In 3 kleuren € 2298**

In 3 decors€ 2098**

In 3 kleuren

Thermo65 motief 810S
Afb: actiedecor Decograin Golden Oak

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, beglazing met 
Satinato, UD-waarde tot ca. 0,98 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

11
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* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Stij lvolle accenten voor een mooi huis

Thermo65 motief 900S
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, beglazing met Satinato, 
UD-waarde tot ca. 0,95 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

€ 2298**

In 3 decors € 2298**

In 3 decors€ 2098**

In 3 kleuren € 2098**

In 3 kleuren

Thermo65 motief 700S
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, beglazing met 
Satinato, UD-waarde tot ca. 0,97 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

◀ Motief 700 met optioneel zijdeel in de nieuwe Hörmann-kleur  
CH 703, Matt deluxe, antraciet metallic, dezelfde kleur als de 
garagesectionaaldeur RenoMatic met L-profilering en Planar-oppervlak

13
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Geef uw voordeur geheel  
naar eigen wens vorm

Een entree aantrekkelijk vormgeven - met 
optionele zijdelen en bovenlichten

Voor een representatieve entree kunt u elke actievoordeur 
met zijdelen en bovenlichten individueel vormgeven.  
U zult lang plezier hebben van het sfeervolle en 
aantrekkelijke totaalbeeld. 

Voordeur met één zijdeel Voordeur met twee zijdelen en 
één bovenlicht

4 actiekleuren

Kies uit vier deurkleuren voor de binnen- en buitenzijde precies die kleur voor uw nieuwe voordeur  
die het beste past bij uw woning.

3 actiedecors

Het Decograin-oppervlak is verkrijgbaar aan de binnen- en buitenzijde in drie 
natuurlijke houtdecors en in een antracietkleurig decor met een metaalachtig 
effect. Optioneel* leveren wij de deuren met Decograin-oppervlak ook aan de 
binnenzijde in verkeerswit RAL 9016, zijdemat gelakt.

Antracietgrijs RAL 7016, zijdemat CH 703, antraciet metallic

Golden Oak Dark Oak Night Oak

Verkeerswit RAL 9016, zijdemat Terrabruin RAL 8028, zijdemat

Meerprijs € 200*

Zonder meerprijs

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen 
niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de 
respectievelijke RAL-kleur. Deuren met een donker oppervlak kunnen beter 
niet in de volle zon worden geplaatst, omdat de grotere materiaaluitzetting 
het functioneren van de deur kan beperken.

■ NIEUW Op aanvraag ontvangt  
u de actie voordeuren Thermo65 
tegen een meerprijs van € 195*  
ook in de nieuwe Hörmann-kleur  
Matt deluxe, dezelfde kleur als de 
garagesectionaaldeur RenoMatic met 
L-profilering en Planar-oppervlak.
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Individuele openings-  
en veil igheidsvarianten
Elektrische deuropener (zonder afbeelding)

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.

Meerprijs € 70*

Automatisch slot (zonder afbeelding)

De meervoudige vergrendeling met mechanische zelfvergrendeling is als 
optie verkrijgbaar voor uw Thermo65-voordeur: Wanneer de deur in het 
slot valt, schuiven draai- en haakgrendel evenals 2 pennen automatisch uit 
en sluiten de voordeur veilig af. Bovendien kan de deur met een extra 
grendel boven het slot worden beveiligd.

Meerprijs € 55*

Opening d.m.v. een draadloze vingerscanner of handzender

Bij bediening via een draadloze vingerscanner of handzender ontgrendelt 
uw voordeur automatisch door een elektromotor. Daarna hoeft u de deur 
alleen nog maar open te duwen.

Met draadloze vingerscanner en handzender: meerprijs € 729*

Met handzender: meerprijs € 565*

Standaard RC 2-veiligheidsuitrusting

Alle Thermo65 actie voordeuren leveren wij standaard 
met een gecertificeerde, inbraakwerende 
RC 2-veiligheidsuitrusting. Optioneel zijn ook zijdelen 
verkrijgbaar in de inbraakwerende 
RC 2-veiligheidsuitrusting. 

* Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Opening via een draadloze vingerscanner

Opening via HSE 4 BS-handzender

Standaard

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid
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T H E R M O S A F E

Aluminium ThermoSafe-voordeuren

Buitenaanzicht motief 504 Binnenaanzicht motief 504

16



Standaard***

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

73
 m

m

82
 m

m
*

1 3

4

4

2

Vleugeloverdekkende 73 mm dikke aluminium 
deurvleugel met PU-hardschuimvulling over het 
volledige oppervlak en inliggend vleugelprofiel

Thermisch onderbroken aluminium vleugelprofiel met 
PU-hardschuimvulling

Thermisch onderbroken 82 mm dikke aluminium 
deuromraming met PU-hardschuimvulling ■ NIEUW 
vanaf 1.04.2019*

3-voudig afdichtingsniveau met een volledig 
omlopende afdichting

Thermisch onderbroken vloerprofiel

Voldoet aan alle eisen van het 
energiebesparingsbesluit

Geschikt voor warmtebrugvrije inbouw

UD-waarde tot ca. 0,87 W/ (m²·K)**

Vleugeloverdekkend binnenaanzicht als bij 
binnendeuren

In hetzelfde vlak liggende overgang binnen 
van deurvleugel naar omraming ■ NIEUW 
vanaf 1.4.2019

3D-scharnieren

Aluminium binnenkruk

3-voudig thermisch isolerende beglazing met 
veiligheidsglas aan beide kanten

Tegen inbraak beveiligde profielcilinder

Standaard RC 3-veiligheidsuitrusting met 
5-voudig veiligheidsslot

Veiligheidspennen

Constructie Uitrusting

Afbeelding op ware grootte

* Tot 31-03-2019 in de uitvoering met 80 mm aluminium deuromraming
** Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm
*** Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen 

meerprijs

UD-waarde 
tot

W/(m²·K)**

0,87
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Deurplezier voor het hele gezin

ThermoSafe motief 502
Afb: actiekleur CH 607, kastanjekleurig,  
fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas 
Satinato, UD-waarde tot ca. 0,9 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

ThermoSafe motief 501
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas 
Satinato, UD-waarde tot ca. 0,9 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

€ 2998**

In 7 kleuren € 2998**

In 7 kleuren

◀ Motief 501 in voorkeurkleur antracietgrijs RAL 7016, mat,  
met zijdelen

19



T H E R M O S A F E

Voor meer l icht in huis

ThermoSafe motief 503
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere 
dwarsstroken (10 mm breed), UD-waarde tot ca. 0,9 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2998**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)

20



* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

ThermoSafe motief 505
Afb: actiekleur antracietgrijs RAL 7016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 4 heldere 
dwarsstroken (10 mm breed), UD-waarde tot ca. 0,9 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2998**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)
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T H E R M O S A F E

Motieven in t i jdloze elegantie

ThermoSafe motief 860
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 700, U-waarde tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2798**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)

22



ThermoSafe motief 860
Afb: actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 710, UD-waarde tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

€ 2798**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)
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Zo kom je met plezier thuis

ThermoSafe motief 504
Afb: actiekleur CH 703, antraciet metallic, fijne structuur mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met  
5 heldere dwarsstroken (10 mm breed), UD-waarde tot ca. 0,9 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdeel)

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

€ 2998**

In 7 kleuren (zonder zijdeel)

◀ Motief 504 in voorkeurkleur grijsaluminium RAL 9007, 
 fijne structuur mat
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T H E R M O S A F E

ThermoSafe motief 686
Afb: actiekleur grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 610, roestvrijstalen applicatie, motiefglas Float gematteerd 
met 7 heldere stroken (20 mm), UD-waarde tot ca. 0,9 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

Zo wordt uw voordeur een blikvanger

€ 2998**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)
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* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

ThermoSafe motief 189
Afb: actiekleur 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 ca. 
0,9 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2998**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)
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Garagedeur en voordeur in partnerlook, 
passend bij Hörmann-sectionaaldeuren  
met M- en L-profi lering

ThermoSafe motief 862
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm 
groefbreedte, UD-waarde tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

ThermoSafe motief 871
Afb: actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne 
structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 710, 5 mm 
groefbreedte, UD-waarde tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

€ 2798**

In 7 kleuren € 2798**

In 7 kleuren

◀ Motief 862 in actiekleur CH 703, antraciet metallic, fijne 
structuur, met zijdelen en bovenlicht en garagesectionaaldeur 
M-profilering in CH 703, antraciet metallic
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T H E R M O S A F E

In het design van de Hörmann-
sectionaaldeuren met M-profi lering

€ 2998**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)

ThermoSafe motief 867
Afb: actiekleur grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte, motiefglas Float gematteerd met 
7 heldere dwarsstroken (5 mm breed), UD-waarde tot ca. 0,9 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)
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ThermoSafe motief 872
Afb: actiekleur CH 703, antraciet metallic, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 615, 5 mm groefbreedte,  
UD-waarde tot ca. 0,87 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

Geïnspireerd door Hörmann-
sectionaaldeuren met D-profi lering

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

€ 2798**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)

Optionele handgreep- en 

slotuitvoeringen evenals 

informatie over de actiekleuren 

en zijdelen/bovenlichten vindt u 

op de pagina's 38 tot 41.

31



T H E R M O C A R B O N

Aluminium ThermoCarbon-voordeuren

Buitenaanzicht ThermoCarbon motief 504 Binnenaanzicht ThermoCarbon motief 504

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm
** Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen 

meerprijs met langere levertijd
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100 mm dikke aluminium deurvleugel met PU-
hardschuimvulling en inliggend vleugelprofiel

Thermische onderbreking en hoge stabiliteit door 
met carbon-glasvezels versterkt composiet-
vleugelprofiel

Thermisch onderbroken 111 mm dikke aluminium 
deuromraming

3-voudig afdichtingsniveau met twee volledig 
omlopende afdichtingen

Voldoet aan alle voorwaarden van het 
energiebesparingsbesluit en is door IFT Rosenheim 
gecertificeerd voor passiefhuizen

Geschikt voor warmtebrugvrije inbouw

UD-waarde tot ca. 0,47 W/ (m²·K)*

Vleugeloverdekkend binnenaanzicht als bij 
binnendeuren

Verborgen liggende scharnieren incl. 
regelbare openingsbegrenzer met softstop

Kruk in roestvrij staal

4-voudig thermisch isolerende beglazing met 
veiligheidsglas aan beide kanten

Tegen inbraak beveiligde profielcilinder

RC 3-veiligheidsuitrusting met 9-voudig 
veiligheidsslot

Optioneel met RC 4-veiligheidsuitrusting

Afbeelding op ware grootte

1
3

4

4

4

2

Constructie Uitrusting

Standaard** Optioneel

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

RC 4
Gecertificeerde 

veiligheid

UD-waarde 
tot

W/(m²·K)*

0,47
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T H E R M O C A R B O N

ThermoCarbon motief 860
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 700, UD-waarde tot ca. 0,47 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 3598**

In 7 kleuren (zonder zijdelen)
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Met heldere l i jnen of beglazing –  
precies zoals u dat wilt

ThermoCarbon motief 862
Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm 
groefbreedte, gecertificeerd voor passiefhuizen, 
UD-waarde tot ca. 0,47 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

ThermoCarbon motief 189
Afb: actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 610, motiefglas Float 
gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (20 mm hoog), 
gecertificeerde deur voor passiefhuizen, UD-waarde tot  
ca. 0,55 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3- 
veiligheidsuitrusting

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

€ 3598**

In 7 kleuren € 3898**

In 7 kleuren
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T H E R M O C A R B O N
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ThermoCarbon motief 504
Afb: actiekleur steengrijs RAL 7030, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 
5 heldere dwarsstroken (10 mm hoog), gecertificeerde deur voor 
passiefhuizen, UD-waarde tot ca. 0,57 W/ (m²·K)*

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdeel)

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

€ 3898**

In 7 kleuren (zonder zijdeel)

◀ Motief 504 in actiekleur Hörmann-kleur CH 703, fijne 
structuur, met zijdeel
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T H E R M O S A F E  /  T H E R M O C A R B O N

Handgreep naar 
keuze

* alleen voor ThermoSafe verkrijgbaar

Kies bij alle actie voordeuren ThermoSafe en 
ThermoCarbon een individuele handgreep.
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Zonder 
meerprijs Meerprijs € 75**

HOE 500
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 600
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 610
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 615
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 620
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 700
Roestvrij 
staal, met 
decor-
middendeel

HOE 710*
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 501
Roestvrij staal, 
geborsteld

HOE 701
Roestvrij staal
met decor- 
middendeel
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Geef uw voordeur geheel naar 
eigen wens vorm

Een entree aantrekkelijk vormgeven - met optionele zijdelen en bovenlichten*

Voor een representatieve ingang van uw woning kunt u voor een individuele vormgeving alle actie voordeuren 
ThermoSafe voorzien van zijdelen en bovenlichten, en alle actie voordeuren ThermoCarbon van zijdelen.  
U zult lang plezier hebben van het sfeervolle en aantrekkelijke totaalbeeld. De actie voordeuren met zijdelen en 
bovenlichten in verkeerswit RAL 9016 mat.

Max. installatiemaat: 2600 × 2850 mm

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

7 actiekleuren

Kies uit 7 deurkleuren voor de buitenzijde de passende kleur voor uw actie voordeuren ThermoSafe en 
ThermoCarbon. De binnenzijde van de deur wordt standaard geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.  
Optioneel* leveren wij de binnen- en buitenzijde ook in dezelfde kleur of in verschillende kleurcombinaties  
(bijv. buiten in CH 703, binnen in RAL 7030). 

Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat Steengrijs RAL 7030, fijne structuur mat Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat

Antracietgrijs RAL 7016, mat

CH 703, antraciet metallic, fijne structuur matVerkeerswit RAL 9016, mat CH 607, kastanjekleurig, fijne structuur mat

Zonder 
meerprijs

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle kleurgegevens 
zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Deuren met een donker oppervlak kunnen beter niet in de 
volle zon worden geplaatst, omdat de grotere materiaaluitzetting het functioneren van de deur kan beperken.
* Optioneel tegen meerprijs
** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019
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T H E R M O S A F E  /  T H E R M O C A R B O N

Standaard RC 3-veiligheidsuitrusting

Alle actie voordeuren ThermoSafe en ThermoCarbon 
worden standaard geleverd met een gecertificeerde, 
inbraakwerende RC 3-veiligheids-uitrusting. Optioneel  
zijn ook zijdelen en bovenlichten verkrijgbaar in de 
inbraakwerende RC 3-veiligheids-uitrusting. 

De standaard met RC 3 uitgeruste actie voordeuren 
ThermoCarbon zijn optioneel verkrijgbaar met een 
uitstekende RC 4-veiligheids-uitrusting voor meer 
veiligheid. Uw Hörmann-dealer vertelt u graag de 
meerprijzen voor de RC 4-veiligheidsuitrusting.

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 optionele uitrusting voor de 
standaardsloten H5 (ThermoSafe) of H9 (ThermoCarbon).

Meerprijs
ThermoSafe / ThermoCarbon € 90**
(kant-en-klaar ingebouwd)

Automatisch slot S5/S7 Automatic

Het schootgrendelslot met mechanische zelfvergrendeling is optioneel 
zonder meerprijs voor uw ThermoSafe-voordeur verkrijgbaar: als de deur in 
het slot valt, schuiven de 4 schootgrendels (S5) of 6 schootgrendels (S7) 
automatisch uit en sluiten de voordeur veilig af. Bovendien kan de deur met 
een extra grendel boven het slot worden beveiligd. Een optionele uitrusting 
met elektrische deuropener is niet mogelijk. Selecteer daarvoor het 
automatische slot S5/S7 Comfort.

Voor uw veil igheid en meer comfort: 
automatische slotvarianten

Standaard****

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

Optioneel voor 

ThermoCarbon

RC 4
Gecertificeerde 

veiligheid
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S5/S7* Comfort - Deur openen met één druk op 
de toets

Automatisch slot S5/S7 Comfort

Bij het slot S5/S7 Comfort wordt uw voordeur net als bij de S5/S7 Automatic 
automatisch vergrendeld door schootgrendels. Dankzij een extra elektrische 
motor kan de deur door externe bedieningselementen zoals bijv. vingerscan, 
codeschakelaar of handzender worden ontgrendeld. Daarbij worden de 
stroom- en datasignalen d.m.v. een kabel in de deursponning overgedragen 
van de deuromraming naar het deurblad. Natuurlijk kunt u uw voordeur ook 
altijd openen met de sleutel.

Het automatische slot S5/S7* Comfort is voorbereid voor montage/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.

Meerprijzen: ThermoSafe € 415* / ThermoCarbon € 623*

Automatisch slot S5 / S7* Scan

Open uw voordeur met uw vingerafdruk. De vingerscanner herkent tot 150 
vingerafdrukken en kan gewoon zonder computer worden geprogrammeerd.

Meerprijzen: ThermoSafe € 1045* / ThermoCarbon € 1212*

Automatisch slot S5 / S7* Code

Voer gewoon uw persoonlijke veiligheidscode in en open zo uw voordeur 
eenvoudig van buitenaf. U kunt tot 20 verschillende codes invoeren.

Meerprijzen: ThermoSafe € 1175* / ThermoCarbon € 1343*

Automatisch slot S5 / S7* 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 waarborgt dat een vreemde uw radiosignaal niet kan kopiëren. 
Bovendien kunt u ook via de optionele HS 5 BS-handzender of via de 
BiSecur-app*** controleren of uw voordeur afgesloten is.

Meerprijzen: ThermoSafe € 692* / ThermoCarbon € 860*

TIP:
De automatische sloten S5/S7, S5/S7 Comfort, S5/S7 Scan, S5/S7 Code, 
S5/S7* 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. De deur kan verder 
met gebruikmaking van de binnenkruk gewoon zonder sleutel worden 
geopend.

S5/S7* Scan - Deur openen met uw vingerafdruk

S5/S7* Code - Deur openen middels code-invoer

S5/S7*  Smart - Deur openen via BiSecur-
radiosysteem (afbeelding toont combinatie met 
automatisch slot S5 Code)

* S5 bij ThermoSafe, S7 bij ThermoCarbon
** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

*** Optionele BiSecur-gateway nodig
**** Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met 

zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs
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Beleef Hörmann-
kwaliteit bij nieuwbouw 
en renovatie

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.

• Kozijnen  
Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, 
uitbreiding of renovatie.

Garagedeuren en aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken

Voordeur Thermo65 / Thermo46

Stalen deuren

43



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 verkoop- en  

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië  

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige  

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

Hörmann KG Amshausen, Duitsland

Hörmann KG Dissen, Duitsland

Hörmann KG Werne, Duitsland

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Duitsland

Hörmann KG Freisen, Duitsland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland

Hörmann Beijing, China

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

www.hormann.be
www.hormann.nl
www.hormann.nl
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