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De voor de particuliere woningbouw aanbevolen  
RC-klassen RC 1N tot RC 3: weerstandsduur en 
gereedschappen 

Veiligheidsoffensief  
Hörmann biedt aluminium voordeuren 
standaard met RC 3-uitrusting aan  
Elke drie minuten wordt er in Duitsland ingebroken.   
In 2015 steeg het aantal woninginbraken volgens de 
misdaadstatistieken van de politie opnieuw naar in 
totaal 167.136 gevallen; dat is een stijging van 9, 9% ten 
opzichte van 2014. Meer dan elke tiende inbreker ko mt 
daarbij via de voordeur. Bij nieuwbouw of een 
verbouwing is het dus beslist raadzaam te letten op  een 
hoge weerstandsklasse. Hörmann rust zijn aluminium 
voordeuren vanaf nu standaard uit met de 
weerstandsklasse RC 3; volgens informatie van de 
fabrikant als tot nog toe enige aanbieder op de mar kt. 

In het kader van een veiligheidsoffensief rust Hörmann als 
tot nog toe enige fabrikant op de markt zijn aluminium 
voordeuren vanaf nu zelfs standaard uit met de volgens de 
norm hoogste voor de woningbouw aanbevolen 
weerstandsklasse RC 3.  

De aluminium voordeuren ThermoSafe en ThermoCarbon 
werden tot nog toe weliswaar optioneel aangeboden met 
een RC 3- of RC 4-uitrusting, maar dan wel tegen een 
meerprijs. In het kader van het veiligheidsoffensief worden 
alle aluminium voordeuren nu standaard geleverd met een 
RC 3-uitrusting, zonder meerprijs. Optioneel zijn ook zijdelen 
en bovenlichten met deze hoge veiligheidsuitrusting 
verkrijgbaar. 

Hörmann-verkooppartners krijgen nu de gelegenheid gebruik 
te maken van de omzetkansen die uit deze toegenomen 
veiligheidsbehoefte voortkomen. 
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Foto's en teksten bij de foto's: 

 

Foto 1: Volgens gegevens van de fabrikant als tot nog toe 
enige aanbieder op de markt, rust Hörmann alle aluminium 
voordeuren in het kader van een veiligheidsoffensief 
standaard uit met de RC 3-veiligheidsklasse. 
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Uitrustingskenmerken van aluminium  
Hörmann-voordeuren 

 
Kenmerk ThermoSafe ThermoCarbon 

 
Materiaal Aluminium Aluminium en 

carbon-
glasvezelcomposiet 
 

Deurbladdikte 73 mm  100 mm 
 

Deurkozijn 80 mm 111 mm 
 

Veiligheidsuitrusting 5-voudig 
veiligheidsslot + 
veiligheidspennen 
aan scharnierzijde 

9-voudig 
veiligheidsslot 
 

Scharnieren 3D-scharnieren; 
optioneel optil 
beveiligde, 
verborgen liggende 
scharnieren 

Optil beveiligde, 
verborgen liggende 
scharnieren 

Profielcilinder Inbraakveilige 
profielcilinder 

Inbraakveilige 
profielcilinder 

Veiligheidsglas  8 mm gelaagd 
veiligheidsglas aan 
binnen- en 
buitenzijde 

8 mm gelaagd 
veiligheidsglas aan 
binnen- en 
buitenzijde 

 

Foto, symboolinformatie en tabel: Hörmann 
 


