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Foto 1: Deuraandrijvingen vormen een belangrijk onderdeel wanneer de 

woning is aangepast aan de behoeften van ouderen. De nieuwe 
PortaMatic van Hörmann verbruikt weinig stroom en is tot wel 25 procent 
voordeliger dan vergelijkbare aandrijvingen voor binnendeuren. 

 

Barrièrevrij en comfortabel wonen 
Nieuwe Hörmann-binnendeuraandrijving 
PortaMatic 
Iedereen heeft het tegenwoordig over barrièrevrij 
wonen. Niet alleen voor mensen met een lichamelijke 
beperking of senioren, maar ook bijvoorbeeld voor 
ouders met een kinderwagen of mensen met zware 
boodschappentassen kan een barrièrevrij huis het 
dagelijks leven een stuk gemakkelijker maken. Hoofd 
Verkoop van Hörmann, Uwe Humann, vertelt over de 
gebruiksmogelijkheden en voordelen van een 
binnendeuraandrijving. 

Met de nieuwe en door Hörmann zelf ontwikkelde PortaMatic 
kunnen binnendeuren met behulp van een schakelaar op de 
muur, draadloze handzender of Hörmann BiSecur App 
automatisch worden geopend en gesloten. Een zeer laag 
stroomverbruik van gemiddeld minder dan drie euro per jaar 
en de gunstigere prijs in vergelijking met andere 
deuraandrijvingen maken de PortaMatic betaalbaar: 
Barrièrevrijheid mag geen luxe zijn, volgens Hörmann. Onze 
maatschappij vergrijst en steeds meer mensen willen tot op 
hoge leeftijd thuis mobiel blijven in plaats van te verhuizen 
naar een bejaardentehuis. We moeten oplossingen bieden 
die dit mogelijk maken en bovendien voor iedereen 
betaalbaar zijn. Juist het openen en sluiten van deuren 
vormt voor mensen in een rolstoel of met een rollator thuis 
een grote uitdaging. Wanneer men daarvoor een aanvraag 
indient, is zelfs een vergoeding tot wel 100% door de 
zorgverzekering mogelijk, wanneer men aan een bepaald 
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zorgniveau voldoet. Wij adviseren om eens bij de 
zorgverzekering te informeren over de 
vergoedingsmogelijkheden. Behalve de aantrekkelijke prijs is 
de deuraandrijving uitgerust met enkele praktische functies. 
Zo verlicht de geïntegreerde LED-verlichting de weg in het 
donker en een akoestisch signaal maakt attent op de 
aansluitende beweging van de deur. De geïntegreerde 
verlichting is in deze vorm alleen verkrijgbaar bij de 
Hörmann aandrijving. Die levert 's nachts een aanzienlijke 
bijdrage bij het veilig opstaan en naar bed gaan. 

Maar de deuraandrijving is ook geschikt als comfortabele 
oplossing in moderne eigen woningen. Met zware 
boodschappentassen in de handen bieden automatisch 
bediende deuren veel gemak, zeker wanneer ze met de 
draadloze handzender kunnen worden geopend, waarmee 
de garagedeur of het inrithek ook al wordt bediend. De 
aandrijving kan worden bediend met de door Hörmann 
ontwikkelde BiSecur-radiotechniek, waarvan ook gebruik 
wordt gemaakt voor het bedienen van de voordeur, de 
garagedeur en het inrithek evenals andere elektrische 
apparaten of verlichting. Zo kunnen deze allemaal via één 
enkele handzender, muurschakelaar of de Hörmann BiSecur 
App voor smartphones en tablets worden bediend. 

Hörmann vondt het bij de ontwikkeling belangrijk, dat de 
binnendeuraandrijving ook zonder problemen naderhand in 
huurwoningen kan worden toegepast. De glijrail wordt op het 
deurblad gelijmd en kan indien nodig, zonder resten achter 
te laten, worden verwijderd. Vervolgens wordt de aandrijving 
aangesloten op een gebruikelijk stopcontact. In 
nieuwbouwwoningen kan de kabel natuurlijk onder de 
stuclaag worden gelegd. 

De PortaMatic is al naargelang deurmaat geschikt voor 
houten en stalen deuren en is in zilver of wit al verkrijgbaar 
vanaf 536 euro (vrijblijvende adviesprijs), bijpassende 
bedieningselementen zoals een muurschakelaar al vanaf 35 
euro (vrijblijvende adviesprijs). 

De PortaMatic werd door de Duitse maatschappij voor 
gerontotechniek (GGT) als tot nog toe enige deuraandrijving 
getest en goedgekeurd. Daarmee voldoet deze aan de 
verwachtingen van de 50+ generatie met betrekking tot 
comfort, kwaliteit en schoonheid. 

 

 
Foto's en teksten bij de foto's: 
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Foto 2: De binnendeuraandrijving PortaMatic van Hörmann is al 

naargelang deurmaat geschikt voor houten en stalen deuren en kan 
worden bediend via een muurschakelaar, handzender of de Hörmann 
BiSecur APP. Wanneer men daarvoor een aanvraag indient, is zelfs een 
vergoeding tot wel 100% door de zorgverzekering mogelijk. 

 

 
Foto 3: Tot een barrièrevrije badkamer behoort niet alleen een 

gelijkvloerse douche en een aangepaste wc, maar ook een met behulp 
van de PortaMatic-aandrijving automatisch bediende deur, waardoor 
rolstoelgebruikers of mensen met een rollator gemakkelijk toegang tot de 
badkamer hebben. 
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Foto 4: De PortaMatic-deuraandrijving van Hörmann is ook geschikt als 

comfortabele oplossing in moderne eigen woningen. Met zware 
boodschappentassen of een dienblad in de handen maken automatisch 
bediende deuren het dagelijks leven een stuk gemakkelijker. 

 
Foto 5: De Hörmann PortaMatic-deuraandrijving kan worden bediend met 

de door Hörmann ontwikkelde BiSecur-radiotechniek, waarvan ook 
gebruik wordt gemaakt voor het openen van de voordeur, de garagedeur 
en het inrithek evenals andere elektrische apparaten of verlichting. Zo 
kunnen deze allemaal via één enkele handzender, muurschakelaar of de 
Hörmann BiSecur APP voor smartphones en tablets worden bediend. 
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Foto 6: De Hörmann-PortaMatic werd door de Duitse maatschappij voor 

gerontotechniek (GGT) als tot nog toe enige deuraandrijving getest en 
goedgekeurd. Beoordeeld werd in hoeverre de deuraandrijving voldoet 
aan de verwachtingen van 50+ gebruikers op het gebied van comfort, 
kwaliteit en schoonheid. 

 

Foto's: Hörmann 

 


