
 Producten voor de woningbouw
Garagedeuren, aandrijvingen, voordeuren, stalen deuren, binnendeuren
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Eigen productontwikkeling
De eisen die aan gebruikszekerheid en veiligheid worden 
gesteld, worden steeds hoger en wijzigen constant. Hierdoor 
zijn bij de constructie en uitrusting van beweegbare 
bouwelementen zoals garagedeuren en industriedeuren 
voortdurend nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen nodig.  
Hier bewijzen onze gekwalificeerde ontwikkelingsteams 
steeds weer hun hoge vakcompetentie.

Productie op het hoogste niveau
Bij Hörmann staat een zeer moderne productietechniek  
in hooggespecialiseerde fabrieken voorop. Een 
computergestuurde fabricage garandeert dat de elementen 
over de juiste maten beschikken, zodat het hang-  
en sluitwerk perfect op zijn plaats komt te zitten.

Hörmann-merkkwaliteit
Voor de hoogste veiligheid en betrouwbaarheid
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Eersteklas service
Van Hörmann kunt u niet alleen eersteklas producten 
verwachten, maar ook eersteklas service voor en na de 
aankoop. Daarvoor staan de erkende Hörmann-dealers 
borg. Zij bieden u een competent en vriendelijk advies,  
een correcte demontage van oude garagedeuren of een-  
en tweevleugelige deuren met milieuvriendelijke 
verwijdering, zorgvuldige opmeting en een ambachtelijk 
perfecte, snelle en keurig afgewerkte montage.

Toekomst in het vizier
Hörmann loopt met het goede voorbeeld voorop. Daarom 
dekt de onderneming zijn energiebehoefte voor 100 %  
uit ecostroom. Tevens worden door de introductie van een 
intelligent en gecertificeerd energiemanagementsysteem 
jaarlijks vele tonnen CO² bespaard. En ten slotte,  
maar niet minder belangrijk, biedt Hörmann producten  
aan voor duurzaam bouwen.

Als toonaangevend producent in Europa  
van garage- en industriedeuren, kozijnen  
en aandrijvingen behoort een hoge  
product- en servicekwaliteit tot onze  
plicht. Op de internationale markt leggen  
wij hiermee de standaard vast.

Hooggespecialiseerde fabrieken  
ontwikkelen en produceren bouwelementen 
die zich onderscheiden door kwaliteit, 
gebruiksveiligheid en duurzaamheid.

Met onze aanwezigheid in de belangrijkste 
internationale economische sectoren zijn  
wij een sterke, toekomstgerichte partner  
in de woningbouw.

Op de marktleider kunt u vertrouwen
Hörmann is de nr. 1 van Europa met meer dan 20 
miljoen verkochte garagedeuren en aandrijvingen



4

Garagesectionaaldeuren
De elegante automatische sectionaaldeuren van Hörmann gaan 
verticaal naar boven open en bieden zo optimale ruimtebesparing  
in en voor de garage.

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: duurzame bescherming tegen mogelijke 
corrosie door kunststof kozijnvoet

• Gelijke profileringsafstanden en onzichtbare paneelovergangen  
bij deuren met profilering

• NIEUW: LPU 67 Thermo met een uitstekende warmte-isolatie  
door thermisch onderbroken panelen

Garagedeuren
Dag na dag meer comfort en veiligheid
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Berry-kanteldeuren
Dé klassieker sinds 1952 onder de garagedeuren biedt een  
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

• Grote keus uit meer dan 20 deurmotieven

• Gebruiksvriendelijk openen en sluiten

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: betrouwbare beveiliging tegen optillen  
door unieke draaischootvergrendeling

RollMatic-garageroldeur
RollMatic OD-garageroldeur
De RollMatic-garagedeuren gaan verticaal open en hebben heel weinig 
ruimte vóór en in de garage nodig.

• RollMatic-garageroldeuren voor een vrij plafond, dat kan worden 
gebruikt voor lampen of extra opbergruimte

• De RollMatic OD-garageroldeur met een minimaal benodigde 
lateihoogte, ideaal voor een renovatie wanneer er weinig ruimte is

• Geïntegreerd gewichtsuitbalanceringssysteem bij beide  
deuren voor een lange levensduur en ter bescherming  
van het aandrijfmechanisme

Zijdelingse sectionaaldeuren
De zijdelingse sectionaaldeur van Hörmann gaat niet naar boven open, 
maar naar de zijkant. Dat is een bijzonder voordeel wanneer  
het plafond van de garage vrij moet blijven om dingen op te bergen 
(bijv. een surfplank).

• Veilig openen en sluiten van de garagedeur dankzij dubbele 
uitschakelautomaat

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: comfortabele personendoorgang dankzij 
individueel instelbare deelopening in combinatie met deuraandrijving

• Stevige dubbele looprollen voor een nauwkeurige deurgeleiding

Openslaande garagedeuren
Met openslaande garagedeuren kunt u fietsen of tuinapparaten 
gemakkelijk uit de garage halen. Zij zijn zeer geschikt ter vervanging 
van kanteldeuren. Zo blijft het klassieke uiterlijk behouden zonder 
afstand te doen van de voordelen van de huidige functionaliteit en 
veiligheid.

• Constructie van aluminium omraming met paneelvulling

• Inbouwklaar deurelement

• Goede warmte-isolatie

• Met hetzelfde aangezicht als Hörmann sectionaaldeuren

Alleen bij HörmannAlleen bij Hörmann

Berry-kanteldeuren met 
draaischootvergrendeling

Garagesectionaaldeuren 
met kunststof kozijnvoet



6

Aandrijvingen voor deuren en garagedeuren
Superieure kwaliteit van de specialist voor aandrijvingen
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Garagedeuraandrijvingen
Hörmann-garagedeuraandrijvingen met BiSecur-radiosysteem  
bieden comfort en veiligheid.

• Een tot wel 50 % hogere openingssnelheid  
met de SupraMatic-aandrijving

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: betrouwbare bescherming tegen  
optillen door mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail,  
ook bij stroomuitval

• Dankzij betrouwbare uitschakelautomaat stopt de garagedeur  
veilig bij onverwachte hindernissen

Inrithekaandrijvingen
Het assortiment inrithekaandrijvingen met BiSecur-radiosysteem  
van Hörmann omvat draaihekaandrijvingen in een slank design  
en compacte schuifhekaandrijvingen.

• Betrouwbare uitschakelautomaat voor een veilig gebruik  
van het hek tijdens elk fase van het openen en sluiten

• Soft-start en soft-stop voor een aangenaam geluidsarme  
en veilige loop van het hek

• Geteste en gecertificeerde werkkrachten voor een eenvoudige 
montage in de meest gangbare hekmaten en inbouwsituaties

Voordeuraandrijvingen
De aluminium ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren kunnen 
optioneel worden uitgerust met de deuraandrijving EC-Turn.  
Zo maakt u het zich gemakkelijker, doordat u uw voordeur eenvoudig 
en comfortabel met een handzender, codeschakelaar of vingerscan 
kunt openen en sluiten.

• Kan elegant in de deurvleugel en omraming worden geïntegreerd  
of als opgezette aandrijving worden toegepast

• Deurbewegingen met slechts zeer geringe krachtsinspanning  
voor hoge veiligheid en betrouwbaar stoppen bij hinderhissen

Binnendeuraandrijvingen
Met de PortaMatic-deuraandrijving van Hörmann is het automatisch 
openen en sluiten van houten en stalen binnendeuren via handzender 
of drukknop kinderspel. Zowel voor mensen met een lichamelijke 
beperking als voor iedereen die kiest voor meer comfort, met deze 
techniek wordt alles veel eenvoudiger.

• Eenvoudige montage door aansluiting op een stopcontact

• Minimaal stroomverbruik en tot wel 25 % voordeliger  
dan vergelijkbare deuraandrijvingen

• Deurbewegingen met slechts zeer geringe krachtsinspanning  
voor hoge veiligheid en betrouwbaar stoppen bij hinderhissen

Hörmann BiSecur: het moderne radiosysteem 
voor aandrijvingen van deuren  
en garagedeuren, verlichting en meer  
(meer informatie op pagina 9)

Alleen bij Hörmann

Garagedeuraandrijvingen  
met mechanische optilbeveiliging  
in de aandrijfrail



8

Toebehoren voor aandrijvingen
Hét equipment voor uw comfort
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Mobiel toebehoren
Bedien uw garagedeur en inrithek heel gemakkelijk en comfortabel. 
Met onze elegante handzenders opent u bijvoorbeeld uw garagedeur  
of inrithek comfortabel vanuit de auto, zoals u dat ook gewend bent  
bij de bediening van uw televisie.

• Exclusieve handzenders met hoogglans- of structuuroppervlak  
in zwart of wit en in veel andere kleuren en decors

• Praktische handzender om in de sigarettenaansteker van de auto  
te plaatsen

• Design-handzender in sierlijk chroom of aluminium

Vaststaand toebehoren voor buiten
Plaats vaststaande bedieningselementen vlak vóór of in de garage: 
open uw garagedeur met een sleutel, transponder, cijfercode  
of vingerafdruk.

• Bedieningselementen met BiSecur-radiorechniek voor montage 
zonder kabel

• Nieuwe elegante codeschakelaar met contactgevoelig 
aanraakoppervlak

• Sleutelschakelaar in inbouw- en opbouwuitvoering

Vaststaand toebehoren voor binnen
De nieuwe draadloze binnendrukknop en contactdoosontvanger 
overtuigen door hun exclusieve design met duidelijke vormen  
en harmonisch rondlopende hoeken.

• Montage zonder kabel door BiSecur-radiotechniek

• Contactdoosontvanger voor het in- en uitschakelen van elektrische 
apparaten of verlichting

• Hygiënische, contactloze deurbediening met de radarknop

BiSecur-radiosysteem
Het bidirectionele radiosysteem BiSecur staat voor een toekomstgerichte 
techniek voor een comfortabele en veilige bediening van garagedeur-  
en inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en meer.

• Door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige coderingsprocedure

• Confortabel opvragen van de garagedeur- of hekpositie  
of van de vergrendelingstoestand van de deur

• Wereldwijde bediening met smartphone of tablet met BiSecur App  
en Gateway

Alleen bij Hörmann

BiSecur-radiosysteem
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Voordeuren
De beste keuze voor uw woning
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Voordeuren
Deze voordelige stalen en aluminium deuren bieden u met de standaard 
meervoudige vergrendeling een inbraakwerende veiligheidsuitrusting en 
dankzij het 65 mm of 46 mm dikke deurblad een goede warmte-isolatie.

• Thermo65 met standaard meervoudige vergrendeling en zeer goede 
warmte-isolatie met een UD-waarde van max. ca. 0,87 W/ (m²·K)

• Thermo46 met standaard meervoudige vergrendeling en goede 
warmte-isolatie met een UD-waarde van max. ca. 1,1 W/ (m²·K)

• Optioneel met RC 2-veiligheidsuitrusting

Design-voordeuren en -garagedeuren
Stijlvolle combinaties van voordeur en garagedeur, design-elementen 
van roestvrij staal of glas voor een moderne architectuur: Dankzij  
de vele vormgevingsvarianten met stijlvol geplaatste elementen  
worden deze design-garagedeuren, vooral in combinatie met design-
voordeuren, een aantrekkelijke blikvanger en weerspiegelen  
de hoge eisen.

• Op elkaar afgestemde voordeur- en garagedeurmotieven  
met een elegante roestvrijstalen omraming

• Meer licht in de garage dankzij motieven met beglazing

• Individuele plaatsing van de design-elementen op garagedeuren

Aluminium voordeuren
Hörmann is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar  
een bijzondere voordeur. Het hoogwaardige en absoluut vormvaste 
materiaal aluminium verrot niet en hoeft nooit te worden geschilderd.

• ALLEEN BIJ HÖRMANN; ThermoCarbon met standaard 
RC 3-veiligheidsuitrusting (optioneel met RC 4) en uitstekende 
warmte-isolatie met een UD-waarde van max. ca. 0,47 W/ (m²·K)

• ALLEEN BIJ HÖRMANN; ThermoSafe met standaard 
RC 3-veiligheidsuitrusting en een zeer hoge warmte-isolatie  
met een UD-waarde van max. ca. 0,8 W/ (m²·K)

Standaard bij ThermoSafe-  
en ThermoCarbon-voordeuren

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

Alleen bij Hörmann
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Deur voor uw woning
Kwaliteit van de kelder tot de zolder
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Veiligheidsdeuren
Voor kelderingangen, bijgebouwen of garages adviseren  
wij de KSI- / KSI Thermo-veiligheidsdeuren met standaard 
veiligheidsuitrusting.

• Inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting o.a. met meervoudige 
vergrendeling en veiligheidspen

• KSI Thermo46 met thermisch onderbroken deurblad en uitstekende 
warmte-isolatie met een UD-waarde tot max. 1,1 W/ (m²·K)

• KSI Thermo46 met een tot wel 30 % betere warmte-isolatie  
in vergelijking met een gebruikelijke veiligheidsdeur

Universele deuren
Een universele deur moet gedurende verschillende jaren sterk 
belastbaar zijn. De al meer dan veertig jaar beproefde universele 
deuren van Hörmann zijn stevig, onverslijtbaar en weerbestendig.

• Tot wel 49 % betere warmte-isolatie* bij de MZ Thermo65  
met een UD-waarde van max. 0,87 W/ (m²·K)

• Beglazing voor meer daglicht binnenshuis

• Individuele vormgeving dankzij veel kleuren en decors

Stalen binnendeuren
ZK-binnendeuren van staal zijn zeer robuust, vormvast  
en onverslijtbaar. Ze zijn geschikt voor kelderruimtes,  
kinderkamers of voor de toegang naar een niet-verbouwde zolder.

• Stevig deurblad met volledig verlijmde honingraatvulling

• Individuele vormgeving van de ruimte door veel kleuren en decors

• Meer licht dankzij beglazing

* Tot wel 49 % betere warmte-isolatie bij de MZ Thermo65 in vergelijking 
met een gebruikelijke universele deur

Tot

betere
warmte-isolatie

49 %*
Comfortabel openen en sluiten  
met de PortaMatic-deuraandrijving

Brandwerende deuren
Profiteer van de hoge Hörmann-competentie op het gebied van 
brandbeveiliging: voor deuren in een kelder met verwarmingsinstallatie 
of olietank, maar ook bij de verbinding van de garage met de woning.

• De in Europa meest gekochte H8-5 deur voor kelders  
met een verwarmingsinstallatie

• Brandwerende H3D-deur voor de doorgang van de garage naar  
de woning

• Brandwerende veiligheidsdeur WAT in veel kleuren en decors voor  
de doorgang van de garage naar het woongedeelte
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Garagedeuren en voordeuren voor meergezinswoningen
Economische totaaloplossing met vele vormgevingsmogelijkheden



Parkeergaragedeuren
Door de steeds verder toenemende behoefte aan parkeerruimte  
in de steden en dichtbevolkte gebieden worden parkeergarages  
en collectieve garages steeds belangrijker. Vaak ontstaan deze  
garages in gebieden met een gemengde bebouwing voor particulier  
en commercieel gebruik.

• ET 500-kanteldeur: langdurig veilige werking met minimaal 
uitzwenkbereik

• ST 500-schuifdeur: minimale ruimte nodig om het vertrek optimaal  
te gebruiken

• TGT-parkeergarageroldeur / -rolhek: complete oplossing inclusief 
aandrijving met standaard krachtbegrenzing

Voordeuren met meervoudige brievenbussen
Ook bij een meergezinswoning is de ingangszone het visitekaartje  
van de bewoners. Daarom biedt Hörmann u voor een aantrekkelijk 
aanzicht een groot aantal individuele vormgevingsmogelijkheden.  
Al naargelang wens kan de voordeur worden gecombineerd  
met zijdelen, bovenlichten en brievenbussen.

• Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde tot max. ca.1,3 W/ (m²·K)

• Exclusieve glazen deurmotieven

• Meervoudige brievenbussen en brievenbuskleppen met belknop, 
lichtschakelaar en spreekrooster

15



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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