
100 - Logistiekvastgoed 2017

‘Daarom heten we Hörmann’

Kwaliteit zonder compromissen
Praat je bij Hörmann in Barneveld over welk product momenteel in trek is, dan kom je al snel uit bij de 

sectionaaldeur. De SPU 67 Thermo om precies te zijn die het zeer goed doet qua isolatiewaarde. Of 

bij de SPU F42 en SPU 67T die voorzien kunnen worden van weerstandsklasse 2 (WK2) met certificaat. 

‘Ontwikkelaars en bouwers van distributiecentra lopen weg met deze deuren.’

M
archel Kamphuis, Key-Accountmanager Industrie bij 
Hörmann Nederland, begrijpt waarom de sectionaaldeu-
ren zo populair zijn. ‘Wie BREEAM-certificering nastreeft, 
kan niet om onze Thermo-versie heen die tot 21 procent 

meer warmte-isolatie biedt. Klanten kunnen daarnaast hun voordeel 
doen met onze WK2-deuren.’
‘Kwaliteit zonder compromissen’ is de slogan die Hörmann wereldwijd 
gebruikt. Wat het bedrijf ook levert en maakt, het doet geen concessies 
aan de kwaliteit van zijn producten en diensten. ‘De kwaliteit moet high 
end zijn, daarom heten we Hörmann’, benadrukt algemeen directeur 
Peter Stoop. Hij voegt eraan toe, dat de kwaliteitsbeleving verder moet 
gaan dan het product. Ook onze dienstverlening, de eindmontage, 
enzovoorts moeten top zijn, zonder compromissen. Daarbij komt onze 
drive dat we het nog beter willen doen. Onze klanten verwachten dat 
in een markt waarin veel goede producten te koop zijn.’

Montage en onderhoud
Hörmann werkt in Nederland met vaste partners voor de hoogwaar-
dige installatie en montage van haar deuren. Het projectteam van de 

Barneveldse deurenfabrikant begeleidt deze partners in de monta-
gefase en de nazorg. ‘Wij willen dat onze kwaliteitsproducten goed 
worden gemonteerd en onderhouden’, zegt Henk-Jan Bokkers, 
Teamleider Project Managers. Het kwaliteitswaarborglabel – een 
garantiekeurmerk - dat aan de geleverde deuren hangt, moet die 
zekerheid onderstrepen. ‘Op die manier enthousiasmeren we de 
gebruikers van onze producten om het onderhoud serieus te nemen, 
ten gunste van de kwaliteit waarvoor Hörmann staat. Ons logo staat 
er niet voor niets op.’

‘Wij denken groen’
Duurzaamheid is te vertalen naar de lange levensduur van de 
Hörmann-producten, maar ook naar de ecologische voetafdruk 
die het familiebedrijf wil achterlaten bij de productie van de deuren. 
‘Wij denken groen’ is het motto van de milieu-ambities, bijvoorbeeld 
om het aantal ton CO2 jaarlijks terug te brengen bij de productie 
in de verschillende landen. De overstap van stookolie naar aard-
gas in die vestigingen helpt daarbij. Ook het hergebruiken van de 
proceswarmte voor de verwarming van de productiehallen. Zijn 

CommodityPark Rotterdam, geïsoleerde voorzetsluizen
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klanten van Hörmann gevoelig voor de ‘groene’ strategie? Volgens Key 
Accountmanager Kamphuis begint het heel voorzichtig te komen bij de 
afnemers, maar in veel gevallen kijken ze liever nog naar de kwaliteit 
en de prijs van de producten dan naar de ecologische duurzaamheid 
van het bedrijf. ‘Het is een proces dat langzaam op gang zal komen’, 
aldus Kamphuis.

DOBO-systeem
Niet alleen de sectionaaldeuren maar ook het zogeheten DOBO-systeem 
van Hörmann trekt de aandacht van klanten. DOBO staat voor DOcking 
Before Opening. De vrachtwagen dockt op het perron voor laden en 
lossen veilig aan, waarbij de chauffeur zijn cabine niet hoeft te verla-
ten. Kamphuis: ‘Het is een systeem dat de multifunctionele oplossing 
biedt voor hygiënisch transport, veiligheid op het perron, vrijwaring 
van gesloten koelprocessen, lagere energiekosten en minder diefstal. 
En bovendien inzetbaar voor douanedoeleinden.’  ‹‹

Foto’s: FOTOSTUDIO 155

Tielbeke Lemelerveld, 52 complete docksets

Referentieprojecten
DeliXL - (binnenkort Bidfood) horecagroothandel in Hoofddorp
16 geïsoleerde voorzetsluizen (LHP-2) met dockshelter (DSL) en 
sectionaaldeur (SPU67Thermo); 4 complete DOBO-systemen; 
2 geïsoleerde snelloopdeuren V4015 ISO 
Commodity Park Rotterdam - bedrijfsruimte voor opslag van 
 commodities
26 geïsoleerde voorzetsluizen (LHP-2) met dockshelter (DSL-R) 
en sectionaaldeur (SPUF42); 7 maaivelddeuren SPUF42; 
12 brandroldeuren
Tielbeke - Distributie, Transport, Warehousing in Lemerleveld
52 docklevellers (HLS-2) met dockshelter (DTS) en sectionaaldeur 
(SPUF42); 2 busdocks; 1 brandroldeur; 1 maaivelddeur SPUF42

Over Hörmann
De Hörmann-groep is in Europa marktleider voor industriële 
deuren en garagedeuren. Met een jaaromzet van meer 
dan € 1 miljard is het bedrijf met meer dan 100 eigen 
verkoopvestigingen vertegenwoordigd in 40 landen. In 50 
andere landen werkt het bedrijf samen met verkooppartners. 
In 27 gespecialiseerde fabrieken in Europa, Noord-Amerika 
en Azië ontwikkelen en produceren meer dan 6.000 
medewerkers hoogwaardige garage- en industriedeuren, 
huisdeuren, aandrijvingen en dockequipment voor de 
toepassing in particuliere en zakelijke gebouwen. In 
Nederland heeft Hörmann een fabriek in Alkmaar en een 
hoofdvestiging met 80 medewerkers in Barneveld.

www.hormann.nl
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