
NIEUW als schuifdeur – met hetzelfde aanzicht als de kanteldeur

 Deuren voor collectieve garages 
 type ET 500 en ST 500
Robuuste duurzame deuren met veel vormgevingsmogelijkheden
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Auteursrechtelijk beschermd: herdrukken, ook gedeeltelijk, slechts met onze 
toestemming. Wijzigingen onder voorbehoud. Sommige afgebeelde deuren zijn 
speciale uitvoeringen en hebben in deze specifieke gevallen een goedkeuring nodig.
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Lichtlopend, geruisarm en praktisch onderhoudsvrij
Optimaal rendement, duurzame bedrijfszekerheid samen 
met een extreem rustige deurloop, ook bij veelvuldig 
gebruik, zijn de opvallende kenmerken van deze deuren  
voor collectieve garages. De zo goed als onderhoudsvrije 
deurconstructie is bijzonder lichtlopend, geruisarm én veilig, 
zowel bij het openen als sluiten van de deur. 

Toepassingbereik:
voor garages met een parkeerplaatscapaciteit 
tot 50 parkeerplaatsen met de SupraMatic H aandrijving, 
tot 100 parkeerplaatsen met de SupraMatic T aandrijving en 
meer dan 50 parkeerplaatsen met de ITO 400 FU aandrijving.

De voordelen in één oogopslag

• Lichte en geruisarme deurloop

• Deur en aandrijving zijn als geheel getest  
voor een lange levensduur, hoge bedrijfszekerheid  
en lage onderhoudskosten

• Deurconstructie ontworpen voor minimum  
250 000 deurcyclussen

• Minimale benodigde lateihoogte, ideaal  
wanneer de beschikbare ruimte beperkt is

• Deurblad verzinkt en voorzien van poedergrondverf  
in RAL 9006, optioneel in meer dan 200 RAL-kleuren 
leverbaar

• Ook leverbaar met loop- en zijdeur

• De kanteldeur ET 500 en de schuifdeur ST 500 kunnen 
met hetzelfde aanzicht geleverd worden
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De keuze voor een Hörmann kanteldeur ET 500 voor collectieve garages is een 
keuze voor de toekomst. Een keuze voor veiligheid, duurzaamheid en geringe 
onderhoudskosten.

Kanteldeur ET500 met onverslijtbare tegengewichttechniek
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Minimale benodigde ruimte

• Minimaal uitzwenken van het deurblad 
voor de deuropening (max. 200 mm), 
belangrijk indien de ruimte beperkt is

Minieme inbouwmaten

• Slechts 100 mm benodigde 
lateihoogte in verbinding met de 
aandrijving SupraMatic H, slechts 
120 mm benodigde lateihoogte in 
verbinding met de aandrijving 
ITO 400 FU

• Slechts 140 mm benodigde 
zijdelingse aanslag bij de 
L-uitvoering, 250 mm bij de 
S-uitvoering

Robuuste constructie

• Hoog rendement door duurzame 
productkwaliteit

• Deurconstructie ontworpen voor 
minimum 250 000 deurcyclussen

• Praktisch onderhoudsvrij door de 
onverslijtbare tegengewichttechniek

Rustige deurloop

• Geruisarm openen en sluiten  
van de deur

• Nauwkeurige geleiding van de 
looprollen in de looprails; geen 
„waggelen” van het deurblad

Voorbeeldige veiligheid

• Dubbele kabels verhinderen dat het 
deurblad naar beneden zou kunnen 
vallen

• Vingerklembeveiliging aan de zij- en 
onderkanten door de veiligheidsafstand 
tussen deurblad en kozijn, resp. de 
vloer

• Speciaal gevormd vloerprofiel van 
EPDM beveiligt optimaal de sluitkant

• Voorbereid voor sluitkantbeveiliging 
(bij toepassing van de aandrijving 
ITO 400 FU noodzakelijk)



Schuifdeur ST500 // NIEUW
voor garages met geringe inbouwdiepte
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De constructie van de schuifdeur ST 500 voor collectieve garages wordt 
gekenmerkt door de geringe inbouwdiepte en de minimaal nodige lateihoogte.
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Bijzonder ruimtebesparend

• Vrijwel geen verlies van nuttige ruimte 
in het deurbereik en het plafond van 
de garage blijft vrij van ophangingen

• Slechts ca. 450 mm inbouwdiepte 
(inclusief aandrijving)

• Standaard kozijnraamwerk
• Geschikt voor inbouwsituaties  

zonder latei

Rustige en veilige deurloop

• Dubbele looprollen in de bovenste 
geleidingsrail

• Kogelgelagerde geleidingsrollen  
aan de vloer

• Veilige stabiliteit in de bergingsruimte
• Rustige, lichte deurloop en vrijwel 

geruisloos openen en sluiten

Voorbeeldige veiligheid

• Standaard veiligheidsprofielen  
aan de sluitkant van de deur  
en aan de inloopkant

• Standaard fotocel in het 
openingsbereik van de deur



Kanteldeur ET 500, schuifdeur ST 500
Optimaal integreerbaar in het gebouw door de vele vormgevingsmogelijkheden
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Met de vele bekledingsvarianten en vormgevingsmogelijkheden door  
de klant kunnen de Hörmann deuren voor collectieve garages optimaal aan bestaande  
of geplande gevels worden aangepast.
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Geperforeerde plaat 

Motief 412, met ronde openingen 
motief 413, met vierkante openingen
De basisuitvoering met de beste 
ventilatiedoorlaat is verkrijgbaar  
in twee versies. met ronde of  
vierkante openingen.  
Max. deurbreedte 6000 mm.

Panelen

Motief 480
De paneeluitvoering (42 mm dik)  
heeft hetzelfde aanzicht als de  
Hörmann sectionaaldeuren. In elk 
paneel kunnen aluminium ramen 
worden ingebouwd voorzien van 
metaalgaasrooster, geperforeerde  
plaat of beglazing. 
Max. deurbreedte 5000 mm.

Vlakke aluminiumplaat

Motief 420 // NIEUW
De bekleding met inliggende,  
vlakke aluminiumplaat is verkrijgbaar  
met een plaatdikte van 2 mm.  
Max. deurbreedte 6000 mm.

Geprofileerde staalplaat

Motief 402 // NIEUW
De opliggende geprofileerde  
staalplaat met 0,5 mm plaatdikte  
heeft hetzelfde aanzicht als de  
Berry-kanteldeur motief 902.
Max. deurbreedte 6000 mm.

Bekleding door de klant

Motief 405, opliggende bekleding  
motief 400, inliggende bekleding
De bekleding door de klant biedt 
onbeperkte individuele 
vormgevingsmogelijkheden. Zo kan  
de deur optimaal in bestaande of 
geplande gevelrealisaties worden 
geïntegreerd. Gegevens over het 
maximale bekledingsgewicht vindt u op 
pagina 17. Max. deurbreedte 6000 mm.

Motief 412, geperforeerde plaat met ronde 
openingen.
Ventilatiedoorlaat: 45% van de 
plaatoppervlakte.

Motief 413, geperforeerde plaat met vierkante 
openingen.
Ventilatiedoorlaat: 45% van de 
plaatoppervlakte.

Motief 420, vlakke aluminiumplaat.

Motief 480, paneel met ventilatieroosters.
Ventilatiedoorlaat: 40 cm2/rooster.

Motief 480, paneel met aluminium raam  
met metaalgaasrooster.
Ventilatiedoorlaat: 58% van  
de roosteroppervlakte.

Motief 400, voor inliggende bekleding door de 
klant. Deurblad voorzien van verticale 
versterkingsprofielen.

Motief 405, voor opliggende bekleding door de 
klant. Deurblad voorzien van verticale en 
horizontale versterkingsprofielen.

Motief 402, geprofileerde staalplaat.

De bekledingsvarianten



Loop- en zijdeuren voor de snelle en comfortabele doorloop
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Loopdeuren hebben geen extra ruimte naast de deur nodig.

OFF = Afgewerkte vloerte
BRB = Dagmaatbreedte
BRH = Dagmaathoogte
LDB = Vrije doorgangsbreedte
RAM = Kozijnbuitenmaat

Verticale doorsnede
Kanteldeur ET 500 met loopdeur
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Verticale doorsnede
Schuifdeur ST 500 met loopdeur
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Verborgen liggende scharnieren; bij de ST 500 
standaard en bij de ET 500 optioneel. // NIEUW

Horizontale doorsnede
Kanteldeur ET 500 met loopdeur

Horizontale doorsnede
Schuifdeur ST 500 met loopdeur

Loopdeur
De ET 500 en ST 500 deuren  
voor collectieve garages zijn  
ook verkrijgbaar met loopdeur.
• Inbouw links, rechts of  

in het midden mogelijk
• Vrije doorgangsbreedte  

minimum 900 mm
• De vrije doorgangshoogte  

van de loopdeur:
bij de ET 500, BRH -195 mm,  
bij de ST 500, BRH -210 mm

• Standaard met deurdranger
• ET 500: optioneel met verborgen 

liggende scharnieren
• ST 500: standaard met verborgen 

liggende scharnieren, zonder 
buitenkruk

Buiten Buiten
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Zijdeuren hebben bij Hörmann altijd hetzelfde aanzicht als de garagedeur.

Verticale doorsnede
Voorbeeld: montage achter de dagopening
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Verticale doorsnede
Voorbeeld: montage in de dagopening
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Standaard met zwarte kunststof krukgarnituur.

Horizontale doorsnede
Montage achter de dagopening

Horizontale doorsnede
Montage in de dagopening

Zijdeur
Voor de ET 500/ST 500 zijn optioneel 
ook passende zijdeuren verkrijgbaar.
• Met hetzelfde aanzicht als het 

betreffende garagedeurmotief
• Vrije doorgangsbreedte tot 1363 mm, 

(deze verkleint bij een openingshoek 
minder dan 180°)

• Vrije doorgangshoogte tot 2440 mm
• Standaard met krukgarnituur binnen 

en buiten van zwart kunststof, 
inclusief profielcilinder

Buiten

Buiten



12  

Rendabele totaaloplossingen
met Hörmann aandrijvingtechniek

Voor iedere vereiste de optimale oplossing.
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Kettingaandrijving ITO 400 FU  
voor collectieve garages met meer dan 50 parkeerplaatsen

De besturing bij de aandrijving
Via het menu van de optimaal 
afgestemde besturing naar de 
ITO 400 FU kunnen bv. gewenste 
openingstijden en optische 
waarschuwingen d.m.v. 
signaallampen snel en 
probleemloos worden ingesteld.

Kettingaandrijving ITO 400 FU

De kettingaandrijving ITO 400 FU is even geschikt  
voor deuren in veel gebruikte collectieve garages  
als voor industriële toepassingen.

Toepassingsbereik

• Voor collectieve garages met een 
parkeerplaatscapaciteit van meer dan 50 
parkeerplaatsen

• Kan worden uitgebreid met extra toebehoren 
(verkeerslichtenaansluiting, rijbaanregeling)

Functie en veiligheid

• Zachte start en zachte stop voor een zachte,  
geruisarme deurloop waarbij de deur en de  
aandrijving worden ontzien

• Noodontgrendeling met Bowdenkabel
• Aandrijving en besturing beschermd  

tegen spatwater (IP 65)
• Instellingen aan het bedieningsveld  

op de afzonderlijke besturing.
• Standaard veiligheidstoebehoren bij de ET 500 

garagedeur: beveiliging aan de hoofd- en 
nevensluitkanten van de deur, fotocel
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SupraMatic T // NIEUW  
voor collectieve garages tot 100 parkeerplaatsen

De besturing bij de aandrijving 
De bediening van de SupraMatic T 
gebeurt door de externe besturing. 
7,5 m toevoerleiding zijn in de 
leveringsomvang inbegrepen.

Garagedeuraandrijving SupraMatic T

Met de SupraMatic T biedt Hörmann u een compleet 
aandrijvingssysteem dat optimaal aangepast is aan de 
deuren voor collectieve garages. Met de geschiktheid voor 
het aandrijven van deuren voor garages met een capaciteit 
tot 100 parkeerplaatsen dekt zij het grootste deel van dit 
toepassingsgebied af. De SupraMatic T is daarom bijzonder 
aanbevolen voor collectieve garages in grotere 
appartementcomplexen, hotels en kantoorgebouwen.

Toepassingsbereik

• Voor collectieve garages met een 
parkeerplaatscapaciteit tot 100 parkeerplaatsen

• Trek- en drukkracht 1000 N,  
kortstondige topbelasting 1200 N.

• Kan worden uitgebreid met extra toebehoren 
(verkeerslichtenaansluiting, rijbaanregeling)

Functie en veiligheid

• Noodontgrendeling langs binnen
• Zachte start en zachte stop voor een geruisarme en 

zachte deurloop waarbij de deur en de aandrijving  
worden ontzien

•  Gepatenteerde deurvergrendeling in de aandrijvingsrail
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Hörmann kwaliteitstoebehoren zorgen voor  
een veilige en comfortabele in- en uitrit.

SupraMatic H  
voor collectieve garages tot 50 parkeerplaatsen

De gepatenteerde tandriem maakt SupraMatic  
aandrijvingen onderhoudsvrij.

Garagedeuraandrijving SupraMatic H

De SupraMatic H is bijzonder aanbevolen voor  
collectieve garages met lage gebruiksfrequentie zoals  
bv. in wooncomplexen en kleinere hotels.

Toepassingsbereik

• Voor collectieve garages met een 
parkeerplaatscapaciteit tot 50 parkeerplaatsen

• Trek- en drukkracht 1000 N,  
kortstondige topbelasting 1200 N.

• Kan worden uitgebreid met extra toebehoren 
(verkeerslichtenaansluiting, rijbaanregeling)

Functie en veiligheid

• Noodontgrendeling langs binnen
• Zachte start en zachte stop voor een zachte,  

geruisarme deurloop waarbij de deur en de 
aandrijving worden ontzien

• Geïntegreerde garageverlichting aan de motor  
met in de fabriek ingesteld 2-minuten-licht.

•  Gepatenteerde deurvergrendeling in de aandrijvingsrail.
• Instellingen rechtstreeks via het  

bedieningsveld aan de motor
• Inclusief fotocel
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Afgestemd op uw individuele wensen bieden  
wij u een uitgebreid assortiment toebehoren

Handzenders voor impulsbesturing, ontvangers

Vingerscanner  
FL 12, FL 100
Een vingerafdruk volstaat 
om uw garagedeur veilig en 
comfortabel te openen. Met 
de tweede vinger bedient u 
bv. een tweede garagedeur 
of het inrithek. De 
vingerscanner is leverbaar  
in twee uitvoeringen, als  
FL 12 voor 12 of als FL 100 
voor 100 programmeerbare 
vingerafdrukken.

Transponderschakelaar  
TTR 100, TTR 1000
De comfortabele wijze  
om de deur te openen:  
U houdt gewoon de 
transpondersleutel met  
uw persoonlijke code ca.  
2 cm voor het leestoestel. 
Contactloos! Dat is bij 
donkerheid bijzonder 
voordelig. Geschikt voor  
max. 100 transpondersleutels 
(TTR 100) of 1000 
transpondersleutels  
(TTR 1000). Twee 
transpondersleutels  
worden standaard 
meegeleverd.

Radiocodeschakelaar  
FCT 10b
De radiocodeschakelaar 
FCT 10b biedt naast  
de functies van de 
codeschakelaar CTR 1b  
en CTR 3b bovendien 
volgende voordelen: 
eenvoudige installatie, 
omdat er geen leiding  
hoeft te worden gelegd  
en voorzien is van  
10 radiocodes (868,3MHz) 
voor de bediening van 
maximaal 10 deuren. 

Codeschakelaar  
CTV 1/CTV 3
met tegen vandalisme 
beschermd toetsenbord, 
met dezelfde functie als 
CTR 1b/CTR 3b.

Codeschakelaars, vingerscanners, transponderschakelaars

1-kanaal ontvanger HEI 1 
(zonder afbeelding) voor 
één basisfunctie bv. 
verkeerslichten

2-kanaal ontvanger HEI 2 
(zonder afbeelding) voor  
2 basisfuncties bv. voor 
rijbaanregeling 
noodzakelijk

Design handzender 
HSD 2-A 
Alu-look
voor 2 functies, ook als 
sleutelhanger bruikbaar

Design handzender 
HSD 2-C
Hoogglans verchroomd
voor 2 functies, ook als 
sleutelhanger bruikbaar

Handzender HSZ 2
voor 2 functies, om in 
de plaats van de 
sigarettenaansteker 
van de auto  
te stoppen

Handzender HSZ 1
voor één functie, om 
in de plaats van de 
sigarettenaansteker 
van de auto  
te stoppen

4-toetsen mini-
handzender HSM 4

4-toetsen 
handzender HS 4

4-toetsen veiligheids- 
handzender HSS 4
Extra functie: 
kopieerbeveiliging voor 
handzender codering

1-toets handzender 
HS 1

4-toetsen 
handzender HSP 4
met zenderblokkering, 
voor 4 functies

2-toetsen 
handzender HSE 2

Codeschakelaar  
CTR 1b, CTR 3b
De codeschakelaars CTR 1b 
en CTR 3b met verlicht 
toetsenbord bieden hoge 
veiligheid tegen onbevoegd 
openen. U voert gewoon uw 
persoonlijke getallencode in 
en u heeft geen sleutel meer 
nodig. Met de comfortversie 
CTR 3b kunt u een  
tweede deur openen, de 
buitenverlichting inschakelen 
of een deur met 
richtingskeuze bedienen.
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Trekschakelaar ZT2 met koord
Impuls voor het openen of 
sluiten. Afmetingen: 
60 × 90 × 55 mm (B × H × D).
Lengte van de trekkoord: 3,2 m. 
Afdichtingsnorm: IP 65. 

Verkeerslichtenaansluitingen

Standzuil STS 1
Met adapter voor de montage  
van TTR 100/1000, FL12/100,  
FCT 10b, CTR 1b/CTR 3b, CTV 1/3 
of STUP. De bedieningselementen 
moeten afzonderlijk worden 
besteld. Kop en voet zijn in 
RAL 7015 (leigrijs) De standzuil is 
in RAL 9006 (blank 
aluminiumkleurig) gelakt. 
Afmetingen: 300 × 1250 mm (d × H). 
Afdichtingsnorm: IP 44.

De afbeelding toont de uitvoering 
met ingebouwde sleutelschakelaar 
STUP (als toebehoren).

Uitbreidingsset signaallampen 
ES 1
In afzonderlijke behuizing, twee 
relais voor de aansturing van de 
signaallampen, optierelais 
(wisimpuls) voor de 
verlichtingsbesturing, 
impulsingang, openingstijd 
verkortbaar, noodstopschakelaar 
aansluitbaar, toetsenbord van 
SupraMatic H uitschakelbaar, 
automatische sluiting 
uitschakelbaar (bv. ZSU 2),  
incl. 2 signaallampen (geel).

Uitbreidingsset signaallampen 
ES 2
Technisch zoals ES 1, bijkomend  
is de programmering van  
de SupraMatic T via de 
uitbreidingsset mogelijk, 
aansluiting van een 
sluitkantbeveiliging en een 
veiligheids- of doorrijfotocel 
mogelijk. Openingstijd  
van 5-480 sec instelbaar, 
waarschuwingstijd van 1-170 sec, 
incl. 2 signaallampen (geel).

Uitbreidingsset rijbaanregeling 
EF 1
Technisch zoals ES 2, extra 
opvraag impuls, in- en uitrijden, 
functie inrijden heeft voorrang, 
eindpositiemelding via 
geïntegreerd relais, incl. 
2 verkeerslichten (rood/groen).

Signaallampen-aansluitingen in afzonderlijke 
behuizing of voor inbouw in bestaande 
behuizing, incl. 2 signaallampen, (geel)
Uitbreidingsunit voor besturing B 460 FU. De 
signaallampenaansluiting dient voor optische 
waarschuwing gedurende de deurbeweging. 
Optioneel met weekklok.

Toepassingsmogelijkheden: 
vertrekwaarschuwing, automatische sluiting.  
Na afloop van de ingestelde openingstijd  
(0-480 sec) knipperen de signaallampen 
gedurende de ingestelde waarschuwingstijd 
(0-70 sec) en tijdens de deurbeweging.

Rijbaanregeling in afzonderlijke extra 
behuizing of voor inbouw in bestaande 
behuizing, incl. 2 verkeerslichten,  
(rood/groen)
Uitbreidingsunit voor besturing B 460 FU.  
De verkeerslichtenaansluiting dient als  
optische aanwijzing van het in- en uitrijdend 
verkeer (weekklok optioneel). Tijd van de 
groenfase: instelbaar 0-480 sec. Tijd van  
de ontruimingfase: instelbaar 0-70 sec.

Afmetingen (B × H × D)
Verkeerslicht (geel) 170 × 277 × 210 mm
Verkeerslicht (rood/
groen) 

170 × 467 × 210 mm

Extra kast 195 × 160 × 128 mm

STUP, STAP

ESU, ESA

Sleutelschakelaar
Voor opbouw of inbouw 
in twee versies met telkens 2 sleutels.

Verder comfort- en veiligheidstoebehoren 
vindt u ook in de prospectus aandrijvingen 
voor garagedeuren en inrithekken of vraagt u 
bij uw Hörmann dealer.

SupraMatic H ITO 400 FU

Sleutelschakelaar, standzuil, trekschakelaar

SupraMatic T

Uitbreidingsset rijbaanregeling 
EF 2
In afzonderlijke kast, opvraag 
impuls, inrit en uitrit, functie inrit 
heeft voorrang, zonder LED-
signaallampen (gelieve afzonderlijk 
te bestellen).
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Maatbereik
ET 500/ST 500
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H
oo

gt
e

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Deuren met paneelbekleding,  
motief 480

Deuren met geprofileerde plaatbekleding,  
motief 402

Deuren met bekleding uit aluminiumplaat,  
motief 420

Deuren met bekleding uit geperforeerde 
plaat, motieven 412, 413

ET 500 L (lichte uitvoering)

Breedte
H

oo
gt

e

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Maximaal maatbereik*

ET 500 S (zware uitvoering) ST 500●



Breedte

H
oo

gt
e

14 12 12 10 8 8 6 6
26 24 20 18 16 14 14 12 8 8 6 6 6
16 14 12 10 8 8 8 6
28 24 22 20 18 16 14 12 10 8 8 6 6 6
18 14 14 12 10 8 8 6
30 26 24 22 18 18 16 14 10 10 8 6 6 6 6
18 16 14 12 10 10 8 8
32 28 26 24 20 18 18 16 12 10 10 8 8 6 6
20 18 16 14 12 10 10 8
34 32 28 26 22 20 18 16 12 12 10 10 8 8 6

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00
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Maximaal maatbereik*

* Bij uitvoering met loopdeur andere maat- en gewichtgegevens in acht nemen.  
Vraag deze informatie aan uw Hörmann-dealer.

Deuren met opliggende bekleding 
door de klant, motief 405

De getallen in de tabel geven het 
maximale bekledingsgewicht in  
kg./m2 aan.

ET 500 L (lichte uitvoering)

H
oo

gt
e

Breedte

14 12 10 10 8 6 6
24 22 18 18 16 14 12 12 8 8 8 6 6
14 12 12 10 8 8 6 6
26 22 20 18 16 14 14 12 10 8 8 6 6 6
16 14 12 10 10 8 8 6
28 24 22 20 18 16 14 14 10 10 8 8 6 6 6
18 16 14 12 10 10 8 6
30 26 24 20 18 18 16 14 10 10 10 8 8 6 6
18 16 14 12 12 10 8 6
32 28 24 22 20 18 18 16 12 10 10 8 8 8 6

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Deuren met inliggende bekleding 
door de klant, motief 400

ET 500 S (zware uitvoering) ST 500
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Maximale doorrit bij minimale inbouwmaten

Inbouwgegevens kanteldeur ET 500  

200 mm

* Voor inbouwsituaties zonder latei en/of zijdelingse aanslagen 
kunnen optioneel aanpassingprofielen geleverd worden.

Totale inbouwdiepte

Supramatic T/H

tot dagmaathoogte 2125 mm :K-rail 3200 mm

dagmaathoogte 2130 - 2300 mm :M-rail 3450 mm

dagmaathoogte 2305 - 2500 mm :L-rail 4125 mm

ITO 400/ITO 400 FU

Dagmaathoogte tot 2500 mm :K-rail 3840 mm

Benodigde lateihoogte

Supramatic T/H

Deuren met opliggende 
bekleding tot 20 mm

 
120 mm

Deuren met loopdeur 100 mm

ITO 400/ITO 400 FU

Deuren met opliggende 
bekleding tot 20 mm

 
140 mm

Deuren met loopdeur 120 mm

Dagmaathoogte

Dagmaathoogte = bestelmaat 2000 - 2500 mm

Vrije doorrijhoogte

tot dagmaatbreedte 4500 mm = dagmaathoogte  
– 20 mm

vanaf dagmaatbreedte 4500 mm = dagmaathoogte  
– 60 mm

Deuren met loopdeur = dagmaathoogte  
– 70 mm

Benodigde zijdelings aanslag*

ET 500 L  
(lichte uitvoering)

 
min. 140 mm

ET 500 S  
(zware uitvoering)

 
min. 250 mm

Dagmaatbreedte 

Dagmaatbreedte = bestelmaat 2250 - 6000 mm



Inbouwgegevens schuifdeur ST 500  
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Inbouwdiepte ca. 450 mm

Dagmaathoogte

Dagmaathoogte = bestelmaat 2000 - 2500 mm

Benodigde zijdelingse inschuifbreedte

in de bergingsruimte van de deur = dagmaatbreedte  
+ 310 mm

Dagmaatbreedte

dagmaatbreedte = bestelmaat 2250 - 6000 mm

Vrije doorrijmaten

Vrije doorrijhoogte = dagmaathoogte

Vrije doorrijbreedte = dagmaatbreedte  
– 60 mm

(De vrije doorrijbreedte kan naargelang  
de inbouwsituatie veranderen)

Totale inbouwdiepte

Supramatic T/H

tot dagmaathoogte 2125 mm :K-rail 3200 mm

dagmaathoogte 2130 - 2300 mm :M-rail 3450 mm

dagmaathoogte 2305 - 2500 mm :L-rail 4125 mm

ITO 400/ITO 400 FU

Dagmaathoogte tot 2500 mm :K-rail 3840 mm

Benodigde lateihoogte

Supramatic T/H

Deuren met opliggende 
bekleding tot 20 mm

 
120 mm

Deuren met loopdeur 100 mm

ITO 400/ITO 400 FU

Deuren met opliggende 
bekleding tot 20 mm

 
140 mm

Deuren met loopdeur 120 mm

Dagmaathoogte

Dagmaathoogte = bestelmaat 2000 - 2500 mm

Vrije doorrijhoogte

tot dagmaatbreedte 4500 mm = dagmaathoogte  
– 20 mm

vanaf dagmaatbreedte 4500 mm = dagmaathoogte  
– 60 mm

Deuren met loopdeur = dagmaathoogte  
– 70 mm

Benodigde zijdelings aanslag*

ET 500 L  
(lichte uitvoering)

 
min. 140 mm

ET 500 S  
(zware uitvoering)

 
min. 250 mm

Dagmaatbreedte 

Dagmaatbreedte = bestelmaat 2250 - 6000 mm
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Brandwerende/rookdichte schuifdeuren

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk 
plannen. Zorgvuldig op elkaar 
afgestemde oplossingen voor elk bereik 
in de objectbouw bieden u eersteklas 
producten met hoge functionaliteit.

Aluminium voordeuren voor stijlvolle  
en veilige ingangszones

Hörmann aluminium voordeuren en voordeurinstallaties 
overtuigen door het elegante aanzicht, de hoge 
veiligheidsstandaard en de uitstekende warmte-isolatie.

Objectbinnendeuren

De speciaal voor het veelvuldig dagelijks gebruik 
ontwikkelde deuren zijn bijzonder robuust, zeer vormvast  
en vrijwel onverslijtbaar. Bovendien overtuigt dit assortiment 
door zijn vele kleur- en uitrustingsvarianten.

Brandwerende schuifdeuren*
Voor alle projecten vindt u bij Hörmann één- en 
tweevleugelige schuifdeuren, aangepast aan de vereiste 
brandbeveiligingsklasse, op aanvraag ook met loopdeur  
en met rookwerende functie.

* Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de nodige certificaten 
conform aan de nationale reglementeringen.

Hörmann kwaliteits-bouwelementen
voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie

Objectbinnendeuren

Voordeuren en voordeurinstallaties

www.hormann.be
www.hormann.nl



St
an

d 
12

.2
01

0 
/ D

ru
k 

02
.2

01
1 

/ H
F 

85
65

1 
NL

 / 
P.D

F
w

w
w

.h
or

m
an

n.
co

m

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale 

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Zij worden  

in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste 

stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en 

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China  

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige 

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, België

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA




