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WK 2
Gecertificeerde 

veiligheid

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

Aluminium voordeuren
Geniet van comfort en veiligheid in uw woning

NIEUW: tweekleurige voordeurmotieven  
met kleurapplicaties

De beste keuze voor u thuis
Aluminium voordeuren van Hörmann
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Beleef de echte Hörmann kwaliteit
voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie

Garagedeuren
Optimaal passend bij uw persoonlijke bouwstijl:  
kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.

Deuraandrijvingen
Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid: 
Hörmann aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.

Voordeuren
Voor elke behoefte en elke eis vindt u een deurmotief naar 
wens in ons uitgebreid assortiment aluminium voordeuren.

Stalen deuren
De stevige deuren voor alle plaatsen in uw woning,  
van de kelder tot de zolder.

Kozijnen
Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, 
uitbreiding of renovatie.

www.hormann.com
Door de auteurswet beschermd. 
Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming 
niet toegestaan. Wijzigingen onder voorbehoud.

Alle Hörmann voordeuren in één oogopslag
Het uitgebreide direct-assortiment met een zeer korte levringstermijn Het individuele Vario-assortiment

met een langere leveringstermijn.
Vraag deze aan uw Hörmann-dealer.

In het direct-programma leverbare kleuren/oppervlakken:
 Verkeerswit RAL 9016
 Hörmann kleur CH 703 (alleen als TP)  
 Decograin Golden Oak (alleen als TP)

Uitvoeringen:
TC TopComfort (zie pagina 10)
TP TopPrestige (zie pagina 11)
TPP TopPrestigePlus (zie pagina 12)
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Meer informatie over aluminium voordeuren  
en andere kwaliteitsproducten van Hörmann  
vindt u op: www.hormann.be, www.hormann.nl

De afgebeelde kleuren en uitvoeringen zijn om druktechnische  
redenen niet kleurbindend.

 Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk  
is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

Met de voordeur- en garagedeur-configurator op  
www.hormann.com kunt u rustig verschillende motieven 
en uitvoeringen kiezen, een foto van het eigen 
huisaanzicht uploaden, uw gewenste voordeur inpassen 
en de algemene indruk beoordelen. 

Overzicht van de motieven 3

Hörmann merkkwaliteit 6

Uw voordelen 9

Uitvoeringen 10

Veiligheid 14

Renovatie 18

Deurmotieven 20

Voordeuren en garagedeuren  
op elkaar afgestemd 88

Design-assortiment voor voordeuren  
en garagedeuren 90

Deuren met dwarsstijlen  
en brievenbussen 92

Luifels 94

Veiligheidspakketten 96

Kleuren 98

Beglazingen 100

Handgrepen 102

Hörmann voordeuren voor uw woning
Uw nieuwe voordeur moet bijzonder zijn. Zij moet bij  
de stijl van uw woning passen, representatief zijn en uw 
goede smaak bewijzen. Uw voordeur moet echter ook 
voldoen aan hoge veiligheidseisen en met hoge warmte-
isolatiewaarden bijdragen aan de energiebesparing.

Aluminium-deuren: een goede keuze
U zult het snel merken: aluminium deuren overtreffen
kunststof en houten deuren op vele punten. Door de vele 
keuzemogelijkheden op het gebied van technische 
uitrusting en design geniet u van een reeks extra 
voordelen:

betere geluidsisolatie•	
uitstekende warmte-isolatie•	
hoge veiligheid•	
grote stabiliteit•	
niet naschilderen: na jaren zien aluminium deuren  •	
er nog als nieuw uit.

Het Direct-assortiment
De op de pagina‘s 3 en 4 afgebeelde voordeurmotieven 
zijn verkrijgbaar als TopComfort of TopPrestige 
voordeuren met de daar afgebeelde handgrepen, 
beglazingen en oppervlakken in het Direct-assortiment 
met een korte leveringstermijn. Vanzelfsprekend zijn  
de zijdelen en bovenlichten eveneens binnen deze termijn 
leverbaar.

Bovendien kunt u deze voordeurmotieven ook naar uw 
individuele wensen in het Vario-assortiment 
aanpassen.

Het Vario-assortiment
Alle op de pagina‘s 3 en 4 weergegeven Hörmann 
voordeurmotieven worden in de bijzonder warmte-
isolerende en elegante uitvoering TopPrestigePlus  
in het Vario-assortiment met een iets langere 
leveringstermijn geleverd, hetgeen ook geldt voor  
de zijdelen en de bovenlichten. Vraag de juiste 
leveringstermijn aan uw Hörmann dealer.

Overigens kunt u alle voordeurmotieven vrij vorm geven 
naar eigen wens – met optionele handgrepen en 
beglazingen, in een van 11 voorkeurkleuren of in  
een RAL-kleur naar keuze.

Bovendien biedt het Vario-assortiment exclusieve 
voordeurmotieven met Design-handgrepen of 
kleurapplicaties. Zo krijgt uw voordeur een heel 
persoonlijke stijl.

CONFIGURATOR
incl. 
prijsaanbeveling



„Een goede naam moet men verdienen”. (August Hörmann)

Helemaal in de geest van de oprichter van de onderneming ontvangt u met 
de naam Hörmann echte merkkwaliteit en veelomvattende productkennis. 
Want de familieonderneming blikt terug op 75 jaar ervaring als specialist  
van bouwelementen en ziet zich van bij de oprichting als uw partner voor 
nieuwbouw- en renovatiewerken. Hörmann hoort niet voor niets bij de meest 
toonaangevende Europese aanbieders van voordeuren. Dat kan u alleen 
maar een goed gevoel geven bij de aankoop van uw Hörmann voordeur.

Een naam, een belofte
De Hörmann merkkwaliteit kunt u vertrouwen
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JAAR
garantie

Alleen bij Hörmann

Made in Germany
Alle voordeurcomponenten worden door Hörmann zelf 
ontwikkeld en geproduceerd. Een eigen profielsysteem  
en de zelf ontworpen en geproduceerde motiefvullingen 
garanderen u een optimaal afgestemde, individuele 
voordeur. Daarvoor werken onze hoog opgeleide 
medewerkers intensief aan nieuwe producten, permanente 
verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo 
ontstaan patenten en een exclusieve marktpositie.  
En hierop kunt u vertrouwen: duurtests onder reële 
omstandigheden zorgen voor uitgekiende serieproducten 
in Hörmann kwaliteit.

Gecontroleerde merkkwaliteit
CE-certificaat volgens EN 14351-1
Met het CE-certificaat bevestigen wij de conformiteit  
van onze voordeuren met de EG-richtlijnen volgens 
EN 14351-1 en de naleving van de daarin vastgelegde 
essentiële vereisten.

Kwaliteitsgarantiesysteem volgens DIN ISO 9001
De productie van Hörmann voordeuren is volgens 
DIN ISO 9001 gecertificeerd. Vandaar ook de leuze  
van Hörmann: „Kwaliteit zonder compromissen”.

Gegarandeerd duurzaam
Wij zijn overtuigd van onze producten en onze 
kwaliteitsgarantie zonder compromissen.  
Daarom krijgt u bij Hörmann 10 jaar garantie*  
op de Hörmann voordeuren.

Uw voordeel:  
exclusiviteit
Vele van de in deze  
catalogus voorgestelde 
voordeurmotieven zijn  
alleen bij Hörmann  
verkrijgbaar. Deze motieven 
herkent u aan de kentekening  
„Alleen bij Hörmann”.

* De uitvoerige garantiebepalingen vindt u op: www.hormann.com
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Toch gezellig als het thuis mooi, warm en veilig is
Dat bieden u de Hörmann voordeuren

Voor een individueel design en de gewenste warmte-isolatie  
kunt u kiezen uit 3 verschillende deuruitvoeringen:  
de voordelige basisuitvoering TopComfort, de elegante, 
vleugelbedekkende uitvoering TopPrestige of de TopPrestigePlus 
uitvoering, met exclusief design en met nog betere warmte-
isolatie. Welke uitvoering u ook kiest, u koopt altijd topkwaliteit 
„Made in Germany”.

8



WK 2
Gecertificeerde 

veiligheid

Uw voordeel: zijdelen en bovenlichten
Voor meer licht in uw inkomhal zijn alle voordeuren leverbaar 
met zijdelen en bovenlichten. Bij vele voordeurmotieven kunt 
u ook zijdelen met motiefglas kiezen, die speciaal aan het 
deurmotief werden aangepast.

Uw voordeel: warmte-isolatie
Alle Hörmann aluminium voordeuren zijn door het 
thermisch onderbroken aluminium-profielsysteem 
opperbest warmte-geïsoleerd en stemmen overeen met  
de actuele voorschriften inzake energiebesparing. Dat 
bevestigen de lage U-waarden, die wij u individueel voor 
iedere deur met de bevestiging van uw bestelling 
mededelen. Voor alle voordeuruitvoeringen is optioneel 
het warmte-isolatiepakket verkrijgbaar met extra PU-
schuimvulling in het kozijn en extra afdichting in de 
deursponning. De TopPrestigePlus deuren overtuigen met 
uitmuntende warmte-isolatie en zijn bijzonder geschikt 
voor „energie-efficiënt bouwen”. Meer informatie 
hierover vindt u op pagina 12.

Uw voordeel: WK 2* 
veiligheidsuitrusting
De Hörmann voordeuren zijn nu nog 
veiliger door de optionele WK 2-uitrusting. 
Deze geteste veiligheid is alleen bij 
Hörmann verkrijgbaar voor alle 
voordeuren, bovenlichten en zijdelen.

Uw voordeel: voorkeurkleuren
Alle voordeurmotieven zijn nu verkrijgbaar 
in 11 voorkeurkleuren aan dezelfde prijs. 
Nadere informatie daarover vindt u  
op pagina 98.

* De certificering WK 2 is conform aan de Europese norm DIN V ENV 1627.
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1

Buitenaanzicht

2

Binnenaanzicht

TopComfort voordeuren bieden u 
zowel design als functionaliteit. 
De omlopende profielen zijn aan 
de hoeken in verstek gezaagd en 
passend verbonden. Ze vormen 
een harmonieuze omraming rond 
de motiefvulling die door het 
vleugelprofiel nauwkeurig wordt 
omlijst (1). Een blik op de 
binnenzijde toont u de 
deurvulling met afgeronde 
steunlijsten en een decente  
grijze afdichting (2).

Goede warmte-isolatie
Het 80 mm dikke, thermisch 
onderbroken profielsysteem en  
de 30 mm dikke vulling zorgen 
voor een goede warmte-isolatie. 
De TopComfort voordeuren zijn 

leverbaar met een U-waarde tot 1,4 W/m2 K, afhankelijk van 
het motief. Zo bespaart u op verwarmingskosten en geniet u 
thuis van een behaaglijke atmosfeer.

Dubbele thermische beglazing
Ook bij voordeuren met grote beglazingsvlakken hoeft u niet 
te vrezen voor verhoogd energieverlies. De standaard 
thermische beglazing garandeert een overtuigende U-waarde 
tot 1,1 W/m2K.

Optimaal afgesteld
De voordeur type TopComfort kan variabel afgesteld worden 
door de stijlvolle driedimensionaal regelbare scharnieren. 
Hierdoor wordt uw voordeur optimaal afgedicht en valt 
gemakkelijk en veilig in het slot.

Profieldoorsnede 
TopComfort

TopComfort voordeuren
De voordelige basisuitvoering

Buitenaanzicht Binnenaanzicht

Driedimensionaal regelbare 
scharnieren bij TopComfort. 
Optioneel ook met verdekt 
liggende scharnieren 
verkrijgbaar.
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1

Buitenaanzicht

2

Binnenaanzicht

In de TopPrestige-uitvoering  
is het vullingsmotief op het 
vleugelprofiel gemonteerd, 
waardoor een ruim en elegant 
buitenaanzicht ontstaat (1). 
Binnen bekoort het slanke 
vleugelprofiel zonder steunlijsten 
en zonder zichtbare 
afdichting (2).

Uitstekende warmte-isolatie
Door de gelijmde 
verbindingsconstructie van 
vleugel en motiefvulling 
beschikken de TopPrestige-
voordeuren over een zeer goede 
warmte-isolatie. Bovendien 
zorgen het thermisch 
onderbroken profielsysteem  
en de met polyurethaan 
volgeschuimde vulling ervoor dat de warmte niet naar buiten 
kan ontsnappen. De TopPrestige-voordeur is leverbaar met 
een U-waarde tot 1,3 W/m2K, afhankelijk van het motief.

Dubbele thermische beglazing
Wij leveren de TopPrestige-voordeuren met grote 
beglazingsvlakken in een uitvoering met topwaarden voor 
warmte-isolatie. Hier geniet u van de standaard thermische 
beglazing met een U-waarde tot 1,1 W/m2 K.

Ingesteld op comfort
De TopPrestige-voordeur wordt variabel ingesteld door de 
stijlvolle driedimensionale scharnieren. Zo kunt u er steeds 
op vertrouwen dat uw voordeur altijd optimaal afgedicht is 
en gemakkelijk en veilig in het slot valt.

Driedimensionaal regelbare 
scharnieren bij TopPrestige. 
Optioneel ook met verdekt 
liggende scharnieren 
verkrijgbaar.

Profieldoorsnede 
TopPrestige

TopPrestige voordeuren
De elegante, vleugeloverdekkende uitvoering

Buitenaanzicht Binnenaanzicht
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De Premium-voordeur: de nummer 1  
in warmte-isolatie en design

2

Binnenaanzicht

1

Buitenaanzicht

TopPrestigePlus voordeuren
met pluspunten voor warmte-isolatie en design

Profieldoorsnede 
TopPrestigePlus

Met de TopPrestigePlus-
voordeuren geniet u van  
comfort dat aan de hoogste 
eisen voldoet. De 
TopPrestigePlus-uitvoeringen 
onderscheiden zich zowel aan 
de buitenzijde (1) als aan de 
binnenzijde (2) door de 
vleugeloverdekkende vulling. 
Het in één vlak liggend binnen-
deuraanzicht van deze 
voordeuren past bijzonder  
goed bij de binnendeuren van 
uw woning.

Toonaangevende warmte-
isolatie
De TopPrestigePlus-deuren 
bestaan uit een thermisch 
onderbroken, 80 mm dik 

profielsysteem en een 70 mm dikke, geïsoleerde 
motiefvulling. Met warmte-isolatiewaarden tot 1,1 W/m2 K 
zijn zij bijzonder geschikt voor „energie-efficiënt bouwen”.

Uw comfort-plus: 3-voudige thermische beglazing
Geniet van de voordelen die de 3-voudige beglazing met 
een U-waarde tot 0,7 W/m2 K biedt. Dit minimale 
warmteverlies betekend voor u reële energiebesparing,  
die duidelijk merkbaar zal zijn op uw energiefactuur.

Standaard: verdekt liggende scharnieren
De scharnieren in de TopPrestigePlus uitvoering liggen 
verdekt, d.w.z. dat zij noch langs binnen, noch langs buiten 
te zien zijn: een optisch elegante oplossing voor uw woning. 
Het afstellen van de deurvleugel is zeer eenvoudig. Zo kunt 
u uw voordeur altijd comfortabel en veilig sluiten.

Standaard verdekt liggende scharnieren  
bij TopPrestigePlus voordeuren.

Buitenaanzicht Binnenaanzicht
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Kozijnprofielen
U hebt keuze uit het standaard kozijnprofiel of optioneel  
uit twee decoratieve kozijnomramingen

Kozijnomraming Caro 70 NIEUW
Deze uitvoering bekoort door haar 
markant voorkomen en versterkt de 
optische waarde van uw deur door 
de dieptewerking van de 
kozijnomraming. Bij deurmotieven 
met Design-handgrepen onderlijnt 
dit kozijnomramingsprofiel dat de 
handgreep en het kozijn in hetzelfde 
vlak liggen.

Kozijnomraming Rondo 70
De afgeronde kozijnomraming 
plaatst uw voordeur stijlvol op  
de voorgrond en verleent het 
geheel, door de afgeronde randen 
van de kozijnomraming, een 
bijzonder harmonieus aanzicht.  
Bij de voordeuren in Decograin 
Golden Oak wordt de 
kozijnomraming Rondo 70 als 
standaarduitvoering geleverd.

Standaard kozijnprofiel 70
Het standaard kozijnprofiel vormt 
vrijwel één vlak met het deurblad. 
Optioneel is dit kozijn ook leverbaar 
in een breedte van 110 mm, bv. 
voor inbouw achter de dagopening.

13



Met deze veiligheid kan u op beide oren slapen
Onze voordeuren bieden u standaard een 6-voudige beveiliging

Ook voor de veiligheid kunt u vertrouwen op de hoge kwaliteit 
van de Hörmann voordeuren: het standaard speciale H-5 
automatische veiligheids-draaigrendelslot biedt uw woning 
kwaliteitsgecontroleerde 6-voudige beveiliging (meer informatie 
daarover op pagina 16). Bovendien zijn alle voordeuren, zijdelen 
en bovenlichten optioneel verkrijgbaar met de inbraakwerende 
WK 2 uitrusting, die ook door de preventiediensten van de politie 
wordt aanbevolen.

14



Alleen bij Hörmann

WK 2
Gecertificeerde 

veiligheid

* De certificering WK 2 is conform aan de Europese norm DIN V ENV 1627.

Inbraakwerende WK 2 veiligheidsuitrusting
Voor voordeuren, zijdelen en bovenlichten – 
zonder optische beperking

Zodat u zich thuis veilig voelt
Bij de toch al hoge standaard veiligheidsuitrusting  
van Hörmann voordeuren kunt u nu uw deur extra 
beveiligen met de WK 2 uitrusting. Alleen bij Hörmann 
krijgt u het complete voordeur-ensemble, bestaande uit 
voordeur, zijdeel en bovenlicht, in WK 2 uitvoering.

Geteste inbraakbeveiliging
Het WK 2 certificaat* wordt door  
een onafhankelijke keuringdienst 
verleend. Dat is zorgvuldig geteste 
inbraakbeveiliging, die uw huis nog 
veiliger maakt tegen ongenode gasten.

Inbraakwerende veiligheidsuitrusting 
zonder optische beperking
De optionele WK 2 uitrusting omvat een speciale 
deuruitvoering onder andere met doorboorbeveiligde 
sluitcilinders en P4A-veiligheidsbeglazing voor  
alle elementen, dat betekent voordeur, zijdelen en 
bovenlichten. De optionele WK 2 uitrusting ziet men 
niet aan uw deur. U geniet de maximum veiligheid 
zonder dat het aanzicht van de deur wordt beperkt – dit 
voordeel voor „het visitekaartje” van uw huis biedt u 
alleen het merk Hörmann.

15



Alleen bij Hörmann

Standaard 5-voudig 
automatisch slot met 
automatische vergrendeling
Het H-5 automatisch slot is een 
mechanisch zelfvergrendelend 
meervoudig slot. Het slot vergrendelt 
zelfstandig van zodra de dagschoot in  
de schootplaat ingrijpt. Wanneer de deur 
gesloten wordt draaien 3 stalen haken 
met 2 bijkomende grendels in de roestvrij 
stalen slotplaten en vergrendelen de  
deur automatisch. Deze zelfvergrendeling 
kan uitgeschakeld worden. Bovendien 
grijpt een roestvrij stalen pen aan  
de scharnierzijde in het kozijn.
Om de deurvleugel te openen, bedient 
men ofwel de kruk of opent met de 
sleutel.

Verdere opties: kinderbeveiliging/
vakantiefunctie, waarbij het slot extra 
met de sleutel wordt afgesloten. Daarmee 
is de kruk „ontkoppeld”, het slot kan niet 
met de kruk worden geopend.

Variabel instelbaar:  
Hörmann deuropeners (optioneel)
De elektrische schietplaat zorgt  
ervoor dat uw gasten alleen kunnen 
binnenkomen, als u in huis op  
de elektrische deuropener drukt. 
Alternatief kunt u overdag – bij 
uitgeschakelde zelfvergrendeling van het 
H-5 automatisch slot – de schietplaat zo 
instellen, dat een kleine druk langs buiten 
volstaat om de voordeur te openen.

Schakelaar (optioneel)
voor de uitschakeling van de 
automatische zelfvergrendeling. 
Daarmee is het openen van de 
deur door de elektrische 
Hörmann deuropener mogelijk.

Massieve veiligheidspen
Als de deur gesloten wordt, 
grijpt aan de scharnierzijde 
een roestvrij stalen pen in 
het kozijn. Hierdoor wordt 
het praktisch onmogelijk  
de deur uit te tillen of in  
te drukken.

Veiligheid boven alles
Hörmann voordeuren overtuigen tot in detail

16



Sierlijke binnen-deurkruk
Standaard zijn alle deuren  
met de binnen-deurkruk 
Rondo in wit ovengelakt 
uitgerust. Optioneel is deze 
deurkruk verkrijgbaar in 
roestvrij staal, in een RAL-
kleur naar keuze of in de 
uitvoeringen Caro of Okto, 
beide van roestvrij staal.

Thermisch onderbroken 
drempelprofiel
Uiterst stabiel, 80 mm breed 
en warmte-isolerend:  
de thermisch onderbroken 
voordeurdrempel met 
onzichtbare schroef-
bevestiging naar onder.  
Uit aluminium EV1 
zilverkleurig.

Mooi gevormde 
veiligheidsrozet
Deze beschermt de 
profielcilinder bovendien tegen 
het doorboren en uitdraaien. 
Standaard leverbaar in 
verkeerswit RAL 9016 en  
in roestvrij staal voor de 
uitvoeringen Golden Oak  
en antraciet.

Deurkruk Rondo
van aluminium

Deurkruk Caro
van roestvrij staal

Deurkruk Okto
van roestvrij staal

17



Snel en keurig in één dag
Vakkundige renovatie van de voordeur

De renovatie van uw voordeur gaat eenvoudiger als u 
denkt. Uw Hörmann dealer biedt u een bekwame service, 
van het advies, via de opmeting tot na de montage, 
inclusief het verwijderen van de oude deur. Uw woning 
krijgt, sneller dan u denkt, een nieuw aanzicht. Een 
beslissing waar u nog lang zult van genieten.

18
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De allround service  
van uw Hörmann dealer

✓ Persoonlijk advies en 
zorgvuldige opmeting  
bij u thuis

✓ Vakkundige demontage 
en milieuvriendelijke 
verwijdering van uw oude 
voordeur

✓ Nauwkeurige montage 
van uw nieuwe voordeur

✓ Snel en keurig in één dag

Demontage
De renovatie van een voordeur  
is voor de Hörmann vakman een 
routineopdracht, die hij snel en 
keurig in één dag afwerkt. Korte 
tijd na het opmeten bij u thuis en 
de keuze van uw nieuwe deur, 
begint de renovatie. Stap 1: uw 
oude deur wordt vakkundig en 
keurig gedemonteerd en 
milieuvriendelijk verwijderd.

Afstelling
Stap 3: vakmonteurs van de 
Hörmann dealer stellen uw deur 
nauwkeurig af en zorgen ervoor  
dat u nog lang van uw nieuwe 
voordeur kunt genieten. Dat 
garandeert een optimale werking 
van bij het begin.

Montage
Stap 2: de nieuwe Hörmann 
voordeur wordt door een 
bevoegde Hörmann dealer 
vakkundig en nauwkeurig 
ingebouwd. De overgangen van 
binnen naar buiten worden door 
de speciale voordeurdrempel 
netjes overdekt. De bevestiging 
in de vloer gebeurt met behulp 
van verborgen schroeven.
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Ontdek uw nieuwe voordeur
Uit een assortiment dat u veel te bieden heeft

20



Motief 680 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016

Motief 680 TopPrestige  
in de Hörmann kleur CH 703,  
met kozijnomraming Caro 70 (optioneel)

Motief 680
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 700 op aluminium vulling. 
Thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen 
Pave wit.

Leverbaar in het Direct-
assortiment: 

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en in de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen  ○

en beglazingen

Motief 680 ◀  TopPrestige in de voorkeurkleur venstergrijs 
RAL 7040, met zijdelen (optioneel). 21



Gemoderniseerd aanzicht
Een nieuwe voordeur verhoogt de waarde van uw huis

Motief 62 TopPrestige in de voorkeurkleur  
blank aluminiumkleurig RAL 9006.

Motief 75 TopComfort in verkeerswit RAL 9016

„Met de nieuwe voordeur ziet het er 
meteen veel aantrekkelijker uit. Als 
volgende is de inkomhal aan de beurt!”

Meer over renovatie op pagina 18

Motief 62 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016,  
met zijdelen (optioneel).

▶
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Motief 62
Roestvrij stalen handgreep HÖ 200 op 
aluminium vulling, met roestvrij stalen 
sokkelplaat, thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Pave wit.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 75
Roestvrij stalen handgreep 38-2 op 
vleugelprofiel, thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Mastercarré wit.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen
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De exclusieve Hörmann kleur CH 703
Zeer stijlvol met structuuroppervlak in antraciet

24



Alleen bij Hörmann

Motief 45
Roestvrij stalen handgreep HÖ 200  
op aluminium vulling met roestvrij stalen 
sokkelplaat, thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Parsol grijs gezandstraald voorzien 
van heldere dwarsstroken.

Zijdeel 45 MG
Motiefglas met roestvrij stalen sokkelplaat: 
thermisch isolerende beglazing, buiten 
helder gelaagd veiligheidsglas, binnen 
Parsol grijs, gezandstraald voorzien van 
heldere dwarsstroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 45-5
Roestvrij stalen handgreep HÖ 200 op 
aluminium vulling, thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Zijdeel 45-5 MG
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Leverbaar in het  
Direct assortiment:

in TopPrestige uitvoering   ●

in de Hörmann kleur CH 703  
en Decograin Golden Oak
optioneel met kozijnomraming   ●

(in Golden Oak standaard)

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 45-5 ◀  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703, met zijdelen 45-5 MG (optioneel)

Motief 45 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016, met zijdelen 45 MG (optioneel)

Motief 45-5 TopPrestige  
in de Hörmann kleur CH 703

Motief 45-5 Golden Oak TopPrestige  
in Decograin oppervlak Golden Oak

25



„Energie besparen loont zich.  
Wij hebben een lage-
energiewoning gebouwd, 
natuurlijk met een 
TopPrestigePlus voordeur  
van Hörmann.”

Meer over de TopPrestigePlus voordeur  
op pagina 12

Motief 860 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016, met zijdelen (optioneel)

Elegantie, die gewoon uitnodigend werkt
Met Hörmann voordeuren bewijst u stijl

Motief 860 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703,  
met zijdeel (optioneel).

▶
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Motief 860
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 700 op gesloten aluminium 
vulling met roestvrij stalen 
sokkelplaat.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen  ○

en beglazingen
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Natuurlijk mooi houtaanzicht
Met alle voordelen van het materiaal aluminium
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Alleen bij Hörmann

Motief 675
Roestvrij stalen handgreep 38-1, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Reflo, gedeeltelijk 
gezandstraald en voorzien van 
kruisen met geslepen groeven  
in de glastussenruimte.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 694 
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 700 op aluminium vulling, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Reflo voorzien van 
geslepen groeven in de 
glastussenruimte.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en Decograin Golden Oak
optioneel met kozijnomraming   ●

(in Golden Oak standaard)

Leverbaar in het Vario-
assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

De exclusieve kleur Golden Oak
Ook met het detailgetrouwe 
houtstructuur-decor van het 
Decograin-oppervlak Golden Oak 
geniet u van alle voordelen van het 
hoogwaardige materiaal aluminium 
(zie pagina 5). Niet te vergeten het 
naturel houtaanzicht van de deur, 
zowel aan de binnen- als aan de 
buitenzijde.

Motief 694 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016

Motief 675 TopPrestige in de  
voorkeurkleur terrabruin RAL 8028

Motief 694 ◀  TopPrestige  
in Decograin Golden Oak 29



Motief 560 TopPrestige  
in de Hörmann kleur CH 703,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 559 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 560 ▲  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703, met zijdelen 560 MG (optioneel)

TopPrestigePlus
Even elegant aan de buitenzijde als aan de binnenzijde 
én met de beste warmte-isolatie
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Alleen bij Hörmann

Motief 559
Roestvrij stalen handgreep HÖ 200, 
thermisch isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas gezandstraald  
voorzien van heldere stroken, binnen 
Satinato.

Zijdeel 559 MG (zonder afb.)
Motiefglas: thermisch isolerende beglazing, 
buiten gelaagd veiligheidsglas, 
gezandstraald voorzien van heldere 
stroken, binnen Satinato.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering in verkeerswit  ●

RAL 9016
in TopPrestige uitvoering in verkeerswit  ●

RAL 9016 en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen 

Motief 560
Roestvrij stalen handgreep HÖ 600, 
thermisch isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas gezandstraald  
voorzien van heldere stroken, binnen 
Satinato.

Zijdeel 560 MG
Motiefglas: thermisch isolerende  
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, 
gezandstraald voorzien van heldere 
stroken, binnen Satinato.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering in verkeerswit  ●

RAL 9016
in TopPrestige uitvoering in verkeerswit  ●

RAL 9016 en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen
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„Wij lijken erg op elkaar,  
of niet!? Precies zoals  
de Hörmann design-
voordeuren en design-
garagedeuren.”

Meer over design-voordeuren en 
design-garagedeuren op pagina 90

Motief 650 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703Motief 185 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016

Rechte lijnen bieden een sierlijk aanzicht
Daarmee zet u een individueel accent

Motief 650 TopPrestige in verkeerswit 
RAL 9016, met zijdeel (optioneel)

▶
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Motief 185
Roestvrij stalen handgreep 
38-2, thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen 
Mastercarré.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus  ○

uitvoering
in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar  ○

keuze
met optionele handgrepen  ○

en beglazingen

Motief 650
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 700 op aluminium vulling, 
thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen 
Pave wit.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016 
en de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus  ○

uitvoering
in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar  ○

keuze
met optionele handgrepen  ○

en beglazingen
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Op één lijn
Met het microgeprofileerde oppervlak 
van de Hörmann garagesectionaaldeuren

34



Alleen bij Hörmann

Motief 650-4
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 700 op aluminium vulling, 
thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen 
ornamentglas Micrograin.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016 
en de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus  ○

uitvoering
in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar  ○

keuze
met optionele handgrepen  ○

en beglazingen

Motief 650-4 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 650-4 ◀  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Micrograin oppervlak bij 
garagesectionaaldeuren

Ornamentglas Micrograin  
bij voordeuren
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Zodat groot en klein zich behaaglijk kunnen voelen
Een Hörmann voordeur is veilig en ziet er mooi uit
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Motief 110 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 140 TopPrestige  
in de voorkeurkleur leigrijs RAL 7015,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 110/140
Roestvrij stalen handgreep 38-1, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten helder gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Pave wit.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 136/166
Roestvrij stalen handgreep 38-1, 
isolerende beglazing, buiten helder 
gelaagd veiligheidsglas gedeeltelijk 
gematteerd, binnen Satinato voorzien 
van gezandstraalde stroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 136 TopPrestige  
in de voorkeurkleur terrabruin RAL 8028,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 166 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 110 ◀  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703 37



Motief 65 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016, met zijdelen 65 MG (optioneel)

Nieuwe glans in oude gebouwen
Een Hörmann voordeur verfraait uw huisingang
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Motief 65
Roestvrij stalen handgreep HÖ 600 
op aluminium vulling, thermisch 
isolerende beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Zijdeel 65 MG.
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016 en 
de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 65 Golden Oak
Roestvrij stalen handgreep HÖ 600 
op aluminium vulling, thermisch 
isolerende beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Zijdeel 65 MG Golden Oak
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopPrestige uitvoering   ●

in Decograin Golden Oak
optioneel met kozijnomraming   ●

(in Golden Oak standaard)

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 65 TopPrestige in 
Decograin oppervlak Golden Oak

Motief 65 TopPrestige  
in de Hörmann kleur CH 703

Motief 65  ▲ TopPrestige in Decograin oppervlak Golden Oak,  
met zijdeel 65 MG Golden Oak
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Motief 686 TopPrestige in de 
voorkeurkleur robijnrood RAL 3003

Motief 177 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016

Motief 866 TopPrestige in de 
voorkeurkleur leigrijs RAL 7015

„Kleur is mijn leven. Met de 
Hörmann voorkeurkleuren 
krijg ik mijn individuele 
voordeur.”

Meer over de voorkeurkleuren  
op pagina 98

Roestvrij staal heeft effect
Fijne applicaties maken het verschil

Motief 686 TopPrestige in de voorkeurkleur 
venstergrijs RAL 7040, met zijdelen (optioneel)

▶
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Motief 177
Roestvrij stalen handgreep HÖ 700 op aluminium 
vulling met roestvrij stalen sokkelplaat, thermisch 
isolerende beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Pave wit.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○

Motief 686
Roestvrij stalen handgreep HÖ 600 op aluminium 
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten 
Antelio zilverkleurig, binnen Float gezandstraald.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○

Motief 866
Roestvrij stalen handgreep 38-2,  
aluminium vulling met roestvrij stalen  
vierkanten en roestvrij stalen sokkelplaat.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○
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De exclusieve Hörmann kleur CH 607
Ideaal bij donkerbruine raamelementen
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Alleen bij Hörmann

Motief 585 ◀  in de Hörmann kleur CH 607 en de kleurapplicaties  
in licht ivoorkleurig RAL 1015, met zijdeel (optioneel)

Motief 585 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 950 op gesloten aluminium 
vulling.

Leverbaar in het Vario-
assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met kozijnomraming ○

* voor de deur en de kleurapplicatie

Motief 585  
TopPrestige in verkeerswit RAL 9016 en de 
kleurapplicatie in grafietzwart RAL 9011

Motief 585  
TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703 en 
de kleurapplicatie in grafietzwart RAL 9011
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Motief 592 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016  
en de kleurapplicatie in zwartbruin RAL 8022

Motief 595 TopPrestige met exclusieve greepkom

Motief 595 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703  
en de kleurapplicatie in robijnrood RAL 3003

Leve de kleur!
Combinatiemogelijkheden met hevige contrasten
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Alleen bij Hörmann

Motief 591 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703  
en de kleurapplicatie in robijnrood RAL 3003

Motief 591 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 610 op gesloten aluminium 
vulling met groeven.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met kozijnomraming ○

Motief 592 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 150 op gesloten aluminium 
vulling met groeven.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met kozijnomraming ○

Motief 595 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 950 met greepkom op 
gesloten aluminium vulling.

Zijdeel 595 MG (zonder afb.)
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas gezandstraald, 
binnen Float.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met kozijnomraming ○

* voor de deur en de kleurapplicatie

Motief 591 TopPrestige  
in de voorkeurkleur blank 
aluminiumkleurig RAL 9006 
en de kleurapplicatie in 
antracietgrijs RAL 7016

Motief 591 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016  
en de kleurapplicatie in 
venstergrijs RAL 7040

Motief 591 TopPrestige  
in de Hörmann kleur 
CH 607 en de 
kleurapplicatie in zwartbruin 
RAL 8022

Een andere kleur, een ander effect

Motief 592 ◀  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703 en de kleurapplicatie in robijnrood RAL 3003  
met zijdeel (optioneel) 45



Motief 593 TopPrestige in de 
voorkeurkleur robijnrood RAL 3003  
en de kleurapplicatie in de Hörmann  
kleur CH 703

Motief 594 TopPrestige in de 
voorkeurkleur blank aluminiumkleurig 
RAL 9006 en de kleurapplicatie in de 
Hörmann kleur CH 703

Motief 593 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703  
en de kleurapplicatie in robijnrood RAL 3003

Perfecte kleurencombinaties
Daarmee plaatst u individuele accenten
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Alleen bij Hörmann

Motief 594 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703  
en de kleurapplicatie in blank aluminiumkleurig RAL 9006

Motief 593 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 950 op aluminium 
vulling, thermisch isolerende 
beglazing, buiten Reflo 
gezandstraald voorzien van 
heldere stroken, binnen 
gelaagd veiligheidsglas.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus  ○

uitvoering
in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar  ○

keuze*
optioneel met  ○

kozijnomraming
met beglazing ○

Motief 594 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 900 op aluminium 
vulling, thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder 
gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Float gezandstraald 
voorzien van heldere 
stroken.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus  ○

uitvoering
in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar  ○

keuze*
optioneel met  ○

kozijnomraming
met beglazing ○

*voor de deur en de kleurapplicatie
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De voordeur als blikvanger
Met kleurcontrasten en rechte vormen
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Alleen bij Hörmann

Motief 586 NIEUW
Glazen handgreep 870 
(afbeelding) op aluminium 
vulling, als alternatief roestvrij 
stalen handgreep HÖ 153, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten Reflo gezandstraald, 
binnen gelaagd veiligheidsglas.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met  ○

kozijnomraming
met beglazing ○

*voor de deur en de kleurapplicatie

Motief 586 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703  
en de kleurapplicatie in blank aluminiumkleurig RAL 9006

Motief 586 ◀  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703 en de 
kleurapplicatie in zalmrood RAL 3022 met zijdeel (optioneel)

Afbeelding links:
glazen handgreep 870
Afbeelding rechts:
roestvrij stalen 
handgreep HÖ 153
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Goed humeur voordeuren
Met hippe kleuren en leuke vormen

Motief 587 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703  
en de kleurapplicatie in robijnrood RAL 3003
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Alleen bij Hörmann

Motief 583 TopPrestige in de 
voorkeurkleur CH 703 en de 
kleurapplicatie in zwartbruin RAL 8022

Motief 589 TopPrestige in blank 
aluminiumkleurig RAL 9006 en de 
kleurapplicatie in mosgroen RAL 6005

Motief 583 NIEUW
Aluminium handgreep in E6/EV1  
op aluminium vulling, thermisch 
isolerende beglazing, buiten Reflo 
gezandstraald voorzien van heldere 
stroken, binnen gelaagd 
veiligheidsglas.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met kozijnomraming ○

met beglazing ○

Motief 587 NIEUW
Glazen handgreep GG 880 
(afbeelding) op aluminium vulling, als 
alternatief roestvrij stalen handgreep 
HÖ 880, thermisch isolerende 
beglazing, buiten Reflo gezandstraald 
voorzien van stroken, binnen gelaagd 
veiligheidsglas.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met kozijnomraming ○

met beglazing ○

Motief 589 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep HÖ 550  
op aluminium vulling, thermisch 
isolerende beglazing, buiten Reflo 
zandstraalmotief met stroken,  
binnen gelaagd veiligheidsglas.

Leverbaar in het Vario-
assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met kozijnomraming ○

met beglazing ○

* voor de deur en de kleurapplicatie

„Eenkleurig is mij  
te vervelend. De 
nieuwe tweekleurige 
voordeurmotieven zijn 
precies mijn smaak.”

Meer over de Hörmann 
voordeurmotieven met 
kleurapplicaties op de  
pagina‘s 44-53
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Een goede handgreep
Overtuigend van vorm en aangenaam in de hand

Motief 588 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016 en de kleurapplicatie in leigrijs RAL 7015,  
met zijdeel en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)
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Alleen bij Hörmann

Motief 590 TopPrestige in leigrijs RAL 7015 en de kleurapplicatie  
in verkeerswit RAL 9016, met kozijnomraming Caro 70 (optioneel)

Motief 588 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 200 op aluminium vulling, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten Reflo gezandstraald  
voorzien van heldere stroken, 
binnen gelaagd veiligheidsglas.

Zijdeel 588 MG
Motiefglas: thermisch 
isolerende beglazing, buiten 
Reflo gezandstraald voorzien 
van heldere stroken, binnen 
gelaagd veiligheidsglas.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met  ○

kozijnomraming
met beglazing ○

Motief 590 NIEUW
Roestvrij stalen handgreep 
G750 op aluminium vulling, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten Reflo met echte 
geslepen groeven en 
zandstraalmotief, binnen 
gelaagd veiligheidsglas.

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren* ○

in een RAL-kleur naar keuze* ○

optioneel met  ○

kozijnomraming
met beglazing ○

*voor de deur en de kleurapplicatie
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Motief 449 TopPrestige in de voorkeurkleur terrabruin de RAL 8028, met zijdelen 449 (optioneel).

Nieuwigheden voor oude gebouwen
Hörmann voordeuren voor de klassieke architectuur

„De veiligheid van mijn familie is voor mij 
belangrijk. Daarom heb ik een Hörmann 
voordeur met bijzonder inbraakwerende 
WK 2 uitrusting gekozen!”

Meer over de WK 2 veiligheidsuitrusting op pagina 14

Motief 449 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016. ▶54



Motief 449
Roestvrij stalen handgreep 
38-1, thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen  
Reflo met rechthoeken  
voorzien van geslepen 
groeven.

Zijdeel 449 TC/TP
Motiefglas: thermisch 
isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Reflo met recht-
hoeken voorzien van 
geslepen groeven.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus  ○

uitvoering
in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar  ○

keuze
met optionele handgrepen  ○

en beglazingen

Alleen bij Hörmann
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Motief 402 TopPrestige  
in de Hörmann kleur CH 607

Motief 413 TopPrestige in verkeerswit 
RAL 9016

Het stralende aanzicht: een reden  
om tevreden te zijn
Ontdek de stemmige combinatie van gedeeltelijk 
gezandstraald glas met stijlvolle geslepen groeven. 
Het uiterst bekoorlijk resultaat met klassiek effect 
zal u overtuigen.

Een blijk van stijl
Verheug u over de individuele uitstraling van uw 
woning door het halftransparante en stijlvolle aspect 
van mat glas. Zo toont u reeds aan de voordeur uw 
gevoel voor goede smaak.

Klassieke motieven met klasse
Overtuigen de meest veeleisende klanten

Motief 402 TopPrestige in verkeerswit 
RAL 9016, met zijdelen (optioneel)

▶
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Alleen bij Hörmann

Motief 402
Roestvrij stalen handgreep 14-2, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Reflo, gedeeltelijk 
gezandstraald en voorzien van 
geslepen groeven.

Zijdeel 402 TC/TP
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Reflo 
gedeeltelijk gezandstraald en 
voorzien van geslepen groeven.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 413
Roestvrij stalen handgreep 14-2, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Madras Silk.

Zijdeel 413 TC/TP
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen 
Madras Silk.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen
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Voordeur en garagedeur perfect gecombineerd
Mooi op elkaar afgestemd profileringsaanzicht – meer over het thema 
overeenkomst van aanzicht op de pagina‘s 88/89
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Alleen bij Hörmann

Motief 697/667
Roestvrij stalen handgreep HÖ 900  
op aluminium vulling, thermisch 
isolerende beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Parsol grijs, 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Zijdeel 697/667 MG.
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Parsol grijs, 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 697-5/667-5
Roestvrij stalen handgreep HÖ 900  
op aluminium vulling, thermisch 
isolerende beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Zijdeel 697-5/667-5 MG
(zonder afbeelding)
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 697  
TopPrestige in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 697-5  
TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703, 
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 667  
TopPrestige in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 667-5  
TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703, 
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 667 ◀  TopPrestige in verkeerswit RAL 9016, met zijdelen 667 MG (optioneel) 59



Rechte lijnen, nobele beglazing
Gezandstraald voorzien van heldere dwarsstroken
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Motief 659
Roestvrij stalen handgreep 38-2, 
thermisch isolerende beglazing,  
buiten gelaagd veiligheidsglas,  
binnen Parsol grijs, gezandstraald  
voorzien van heldere dwarsstroken.

Zijdeel 659 MG
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Parsol grijs, 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-
assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 689
Roestvrij stalen handgreep 38-2, op 
aluminium vulling met roestvrij stalen 
sokkelplaat, thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Parsol grijs, gezandstraald 
voorzien van heldere dwarsstroken.

Zijdeel 689 MG (zonder afb.)
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Parsol grijs, 
gezandstraald voorzien van heldere 
dwarsstroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-
assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 659 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016

Motief 689 TopPrestige in de  
voorkeurkleur robijnrood RAL 3003

„Eindelijk is het eeuwige zoeken naar  
de voordeursleutel voorbij. Mijn nieuwe  
Hörmann voordeur open ik heel eenvoudig  
met mijn vingerafdruk.”

Meer over de comfort-veiligheidspakketten op pagina 96

Motief 659 ◀  TopPrestige in de voorkeurkleur antraciet RAL 7016, met zijdelen 659 MG 
(optioneel) 61



Glas voor individuele chic
Ziet er mooi uit en laat licht binnenkomen in het huis
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Motief 221/222
Roestvrij stalen handgreep 38-2, thermisch 
isolerende beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Mastercarré.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 223
Roestvrij stalen handgreep 38-2, thermisch 
isolerende beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float gezandstraald 
voorzien van heldere dwarsstroken.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 224/225
Roestvrij stalen handgreep 38-2, thermisch 
isolerende beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Parsol grijs, 
gezandstraald voorzien van heldere stroken.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 225 TopComfort  
in verkeerswit RAL 9016

Motief 223 TopComfort  
in de Hörmann kleur CH 703

Motief 221 TopComfort  
in de Hörmann kleur CH 607

Motief 222 TopComfort  
in verkeerswit RAL 9016

Motief 224 ◀  TopComfort in de Hörmann kleur CH 703, met zijdeel (optioneel) 63



Zwierig en stijlvol
Elegante en exclusieve handgrepen

Motief 551 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 607,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 551 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 551 TopPrestige in de voorkeurkleur mosgroen RAL 6005, 
met zijdelen (optioneel).

▶
64



Alleen bij Hörmann

Motief 551
Roestvrij stalen handgreep  
HÖ 150 op gesloten  
aluminium vulling.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen  ○

en beglazingen
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Een markant design
Glas en roestvrij staal harmonisch gecombineerd

Motief 40 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703,  
met zijdelen en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)
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Alleen bij Hörmann

Motief 40
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 550 op aluminium vulling, 
isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas, 
gedeeltelijk gematteerd, 
binnen Float helder, 
gedeeltelijk gematteerd 
(3-D-effect).

Zijdeel 40 MG
Motiefglas: thermisch 
isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas 
gedeeltelijk gematteerd, 
binnen Float helder 
gedeeltelijk gematteerd 
(3D-effect) met motiefglas 
40 MG.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016 
en de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus  ○

uitvoering
in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar  ○

keuze
met optionele handgrepen  ○

en beglazingen

Motief 40 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016, met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)
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Ambitieus gecombineerd
Glas met heldere en gelakte stroken
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Alleen bij Hörmann

Motief 581 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016

Motief 581
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 600 op aluminium vulling, 
thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder 
gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Float gezandstraald 
voorzien van heldere en 
gelakte stroken in robijnrood 
(RAL 3003).

Zijdeel 581 MG
Motiefglas: thermisch 
isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas, 
binnen gezandstraald 
voorzien van heldere stroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering  ●

in verkeerswit RAL 9016 
en de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus  ○

uitvoering
in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar  ○

keuze
met optionele handgrepen  ○

en beglazingen

Motief 581 ◀  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703, met zijdeel (optioneel). 69



Motief 552 TopPrestige in de voorkeurkleur antracietgrijs RAL 7016,  
met zijdelen en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

„Bij mijn voordeur is het zoals bij 
het golfspel: de juiste handgreep 
is belangrijk.”

Meer over de optionele handgrepen  
op pagina 102

Indrukwekkende contrasten
Glas met stroken en kleurige accenten
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Alleen bij Hörmann

Motief 579 TopPrestige in verkeerswit 
RAL 9016, met kozijnomraming Rondo 70 
(optioneel)

Motief 582 TopPrestige in de Hörmann kleur 
CH 703, met kozijnomraming Rondo 70 
(optioneel)

Motief 552
Roestvrij stalen handgreep HÖ 150 op aluminium  
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten Reflo 
gezandstraald voorzien van heldere stroken en rode 
kleurenfolie, binnen gelaagd veiligheidsglas.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopPrestige uitvoering in verkeerswit RAL 9016   ●

en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○

Motief 579
Roestvrij stalen handgreep HÖ 920 op aluminium  
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten Reflo 
gezandstraald voorzien van heldere stroken en rode 
kleurenfolie, binnen gelaagd veiligheidsglas.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopPrestige uitvoering in verkeerswit RAL 9016 ●

optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○

Motief 582
Roestvrij stalen handgreep HÖ 550 op aluminium  
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Float gezandstraald voorzien van 
heldere en gelakte stroken in robijnrood (RAL 3003).

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopPrestige uitvoering in verkeerswit RAL 9016 ●

optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○
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De exclusieve lijn van de Design-handgrepen
Voordeuren met perfect aangepaste Design-handgrepen

De unieke lijn van de Design-handgrepen van Hörmann omvat 
acht voordeurmotieven met een perfect aangepaste, deurhoge 
Design-handgreep. Kies uit 5 motieven met Design-handgrepen 
en uit 3 motieven met DesignPlus-handgrepen voor nog meer 
vormgevingsmogelijkheden. Deze handgrepen zijn niet alleen 
comfortabel, maar bieden ook een bijzonder elegant aanzicht.

Motief 568 ▲  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703, handgreep in EV1, met zijdelen (optioneel)

72



Alleen bij Hörmann

Overtuigende chique:  
de Design-handgrepen in 3 kleuren  
en in een RAL-kleur naar keuze

Handgreep in de Hörmann kleur 
CH 703

Handgreep in een RAL-kleur naar 
keuze (afbeelding in robijnrood 
RAL 3003)

Handgreep in verkeerswit 
RAL 9016

Handgreep van aluminium EV 1
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Voor woningen met stijl
Voordeuren met exclusieve Design-handgrepen
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Alleen bij Hörmann

Motief 568 TopPrestige in verkeerswit 
RAL 9016, handgreep in verkeerswit RAL 
9016, met kozijnomraming Caro 70 
(optioneel).

Motief 570 TopPrestige in de Hörmann 
kleur CH 703, handgreep in de Hörmann 
kleur CH 703, met kozijnomraming 
Caro 70 (optioneel)

Motief 568
Design-handgreep naar keuze  
op aluminium vulling.

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

optioneel met kozijnomraming ○

met optionele handgrepen ○

Motief 569/570
Design-handgreep naar keuze op aluminium 
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas, binnen Satinato.

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

optioneel met kozijnomraming ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○

Motief 571
2 Design-handgrepen naar keuze op 
aluminium vulling, thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Satinato.

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

optioneel met kozijnomraming ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○

Motief 572
Design-handgreep naar keuze op aluminium 
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas, binnen Parsol grijs, 
gezandstraald voorzien van heldere rand.

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

optioneel met kozijnomraming ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○

Motief 571 TopPrestige in de Hörmann 
kleur CH 703, handgreep in robijnrood 
RAL 3003, met kozijnomraming Caro 70 
(optioneel)

Motief 572 TopPrestige in verkeerswit 
RAL 9016, handgreep in EV1, met 
kozijnomraming Caro 70 (optioneel)

Motief 569  ◀ TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703, handgreep EV1,  
met zijdeel en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel) 75



De individuele lijn van de DesignPlus-handgrepen
Met extra handgreepapplicatie
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Motief 565 ◀  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703, handgreep en greepapplicatie in aluminium EV1,  
met zijdelen en bovenlicht (optioneel)

Alleen bij Hörmann

Handgreep in verkeerswit 
RAL 9016, Handgreepapplicatie  
in de Hörmann kleur CH 703

Handgreep in aluminium EV1, 
handgreepapplicatie in de Hörmann 
kleur CH 703

Handgreep in de Hörmann kleur 
CH 703, Handgreepapplicatie  
in de Hörmann kleur CH 703

Handgreepapplicatie in verkeerswit 
RAL 9016, handgreep in de 
Hörmann kleur CH 703

Handgreepapplicatie in aluminium 
EV1, handgreep in de Hörmann 
kleur CH 703

Handgreepapplicatie in de Hörmann 
kleur CH 703, handgreep in de 
Hörmann kleur CH 703

Handgreepapplicatie in een 
RAL-kleur naar keuze (afbeelding in 
robijnrood RAL 3003), handgreep in 
de Hörmann kleur CH 703

Handgreepapplicatie in Decograin 
Rosewood NIEUW mahoniekleurig 
houtdecor, handgreep in de 
Hörmann kleur CH 703

Handgreepapplicatie in Decograin 
Golden Oak NIEUW middelbruin, 
goudgeel eikendecor, handgreep in 
de Hörmann kleur CH 703

Handgreepapplicatie in Decograin 
Light Oak NIEUW helder, warm 
eikendecor, handgreep in de 
Hörmann kleur CH 703

Handgreepapplicatie in Decograin 
Night Oak NIEUW donker-intensief 
eikendecor, handgreep in de 
Hörmann kleur CH 703

Handgreepapplicatie in Decograin 
Dark Oak NIEUW notelaarkleurig 
eikendecor, handgreep in de 
Hörmann kleur CH 703

Handgreep in een RAL-kleur naar 
keuze (afbeelding in robijnrood 
RAL 3003), handgreepapplicatie  
in de Hörmann kleur CH 703

Uw eigen ontwerp: de DesignPlus-handgrepen

Variabele handgreep-applicaties voor nog meer persoonlijke ontwerpmogelijkheden
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De DesignPlus-handgrepen voor een individueel cachet
Diverse ontwerpmogelijkheden worden u aangeboden
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Alleen bij Hörmann

Motief 565
DesignPlus-handgreep met handgreepapplicatie  
naar keuze op aluminium vulling.

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

optioneel met kozijnomraming ○

Motief 566
DesignPlus-handgreep met handgreepapplicatie  
naar keuze op aluminium vulling, thermisch  
isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Satinato.

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

optioneel met kozijnomraming ○

met optionele beglazingen ○

Motief 567
DesignPlus-handgreep met handgreepapplicatie  
naar keuze op aluminium vulling, thermisch  
isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Satinato.

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestige uitvoering ○

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

optioneel met kozijnomraming ○

met optionele beglazingen ○

Motief 566 TopPrestige in de Hörmann 
kleur CH 703, handgreep in EV1, 
handgreepapplicatie in robijnrood 
RAL 3003, met kozijnomraming Rondo 70 
(optioneel)

Motief 565 TopPrestige in verkeerswit 
RAL 9016, handgreep in de Hörmann 
kleur CH 703, handgreepapplicatie in 
verkeerswit RAL 9016, met 
kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 567 ◀  in de Hörmann kleur CH 703, handgreep in de Hörmann 
kleur CH 703 en handgreepapplicatie in Decograin Dark Oak,  
met zijdeel (optioneel) 79



Motief 553 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016,  
met zijdelen 553 MG en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Bijzonder pregnante beglazingen
Met geslepen groeven en gezandstraald
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Motief 553
Aluminium handgreep 751 
zilverkleurig (optioneel: handgreep  
in een RAL-kleur naar keuze)  
op aluminium vulling, thermisch 
isolerende beglazing, buiten  
Reflo gezandstraald en voorzien 
van geslepen groeven, binnen  
gelaagd veiligheidsglas.

Zijdeel 553 MG
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten Reflo 
gezandstraald en voorzien van 
geslepen groeven, binnen  
gelaagd veiligheidsglas.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

„Bij de opticien heb ik 
de glazen gekozen, die 
precies bij mij passen. 
Bij mijn voordeur doe  
ik hetzelfde.”

Meer over de optionele 
beglazingen op pagina 100

Motief 553  ▲ TopPrestige in de Hörmann kleur CH 607,  
met zijdelen 553 MG en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)
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Motief 558 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 554 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 607,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Hoogwaardige beglazingen
Met geslepen groeven en lijnstructuren

Motief 554 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016,  
met zijdelen en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel).

▶
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Alleen bij Hörmann

Motief 554
Roestvrij stalen handgreep HÖ 730 op 
aluminium vulling, thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen motief 553.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopPrestige uitvoering in verkeerswit  ●

RAL 9016 en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen en beglazingen ○

Motief 558
Roestvrij stalen handgreep HÖ 900 op 
aluminium vulling, thermisch isolerende 
beglazing, buiten Reflo met horizontale 
geslepen groeven, binnen gelaagd 
veiligheidsglas gezandstraald.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering in verkeerswit  ●

RAL 9016 en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen
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Motief 555 TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703,  
met zijdelen 555 MG en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Gezandstraalde vierkanten
Voor een exclusief deuraanzicht
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Alleen bij Hörmann

Motief 555
Roestvrij stalen handgreep HÖ 900  
op aluminium vulling, thermisch 
isolerende beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Reflo voorzien 
van gezandstraalde stroken.

Zijdeel 555 MG
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Reflo voorzien 
van gezandstraalde stroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en de Hörmann kleur CH 703
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 555 TopPrestige in verkeerswit RAL 9016
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Chique over de hele lijn
Met rechtlijnig gefreesd motief

86



Alleen bij Hörmann

Motief 557 ◀  TopPrestige in de Hörmann kleur CH 703,  
met zijdelen en kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 556
Roestvrij stalen handgreep  
HÖ 550 op gesloten aluminium 
vulling met groeven.

Zijdeel 556 MG
Motiefglas: thermisch 
isolerende beglazing, buiten 
gelaagd veiligheidsglas, 
gezandstraald voorzien van 
heldere stroken, binnen Float.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen ○

Motief 557
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 600 op gesloten aluminium 
vulling met groeven.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en de Hörmann kleur 
CH 703
optioneel met  ●

kozijnomraming

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen ○

Motief 556 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 557 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)
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Motief 861 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016,  
met kozijnomraming Rondo 70 (optioneel)

Motief 693 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016

Motief 861 Golden Oak
TopPrestige met Decograin oppervlak 
Golden Oak, standaard met 
kozijnomraming Rondo 70

Harmonieuze totaalindruk
Voordeur en garagedeur optisch op elkaar afgestemd

Motief 845 ▲  TopPrestige in verkeerswit RAL 9016, met zijdeel en garagesectionaaldeur LPU40, M-profilering, Silkgrain in verkeerswit RAL 9016
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Alleen bij Hörmann

Doorsnede voordeur-
vulling

Doorsnede 
sectionaaldeurpaneel

Motief 693
Roestvrij stalen handgreep HÖ 300  
op aluminium vulling met roestvrij  
stalen sokkelplaat.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 861
Roestvrij stalen handgreep HÖ 700  
op aluminium vulling.

Zijdeel 861 MG
Motiefglas: thermisch isolerende beglazing, 
buiten gelaagd veiligheidsglas, binnen 
gezandstraald voorzien van heldere stroken.

Leverbaar in het Direct-assortiment:
in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016  
en Decograin Golden Oak
optioneel met kozijnomraming   ●

(in GoldenOak standaard)

Leverbaar in het Vario-assortiment:
in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Uw Hörmann dealer helpt u met de exacte opmeting bij u thuis en met 
vakkundig advies voor een perfect totaalbeeld bij deze speciale 
voordeurmotieven.

Perfect bij elkaar passend: voordeurmotieven en 
sectionaaldeuren met M- of L-profilering

Uit het grote, op elkaar afgestemde assortiment leveren we de 
profilering van garage- en voordeuren van uw woning harmonieus  
op één lijn. Dat betekent: van de afgewerkte vloer uitgaande, zonder 
optische verschuiving. Opvallend hoe de elegantie van uw woning 
zich weerspiegelt in deze kleine maar fijne details.

TopPrestige voordeur: Sectionaaldeuren met M-profilering:

Motief 825 TP bij een deurhoogte van 2000 mm

Motief 845 TP bij een deurhoogte van 2125 mm

Motief 855 TP bij een deurhoogte van 2250 mm

TopPrestige voordeur: Sectionaaldeuren met L-profilering:
Motief 875 TP bij een deurhoogte van 2000 mm

Motief 895 TP bij een deurhoogte van 2125 mm

Motief 898 TP bij een deurhoogte van 2250 mm

Voordeur en garagedeur  
in harmonie
In de doorsnede van voordeur  
en sectionaaldeur herkent u:  
het profileringsaanzicht van de 
voordeur resulteert uit de groeven 
in de vulling; bij de sectionaaldeur 
door de profilering in de 
afzonderlijke panelen of bij de 
paneelovergangen.
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Sectionaaldeur motief 457 in verkeerswit RAL 9016 Motief 188 TopPrestige  
in verkeerswit RAL 9016

Het Hörmann design-assortiment
Voordeuren en garagedeuren in partnerlook 
met elementen van glas en roestvrij staal

Motief 173 ▲  TopPrestige in verkeerswit 
RAL 9016, met zijdeel (optioneel)
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 Garagesectionaaldeuren
Dag na dag meer comfort en veiligheid

Aluminium sectionaaldeur – een exclusief element in uw gevel

Motief 188
Roestvrij stalen handgreep  
HÖ 100 op aluminium vulling, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Stopsol 
grijs voorzien van gezandstraalde 
stroken.

Zijdeel MG 188
Motiefglas: thermisch isolerende 
beglazing, buiten helder gelaagd 
veiligheidsglas, binnen Stopsol 
grijs voorzien van heldere stroken.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Motief 173
Roestvrij stalen handgreep 
HÖ 300 op aluminium vulling  
met roestvrij stalen sokkelplaat, 
thermisch isolerende beglazing, 
buiten gelaagd veiligheidsglas, 
binnen Pave wit.

Leverbaar in het  
Direct-assortiment:

in TopComfort uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
in TopPrestige uitvoering   ●

in verkeerswit RAL 9016
optioneel met kozijnomraming ●

Leverbaar in het  
Vario-assortiment:

in TopPrestigePlus uitvoering ○

in 11 voorkeurkleuren ○

in een RAL-kleur naar keuze ○

met optionele handgrepen   ○

en beglazingen

Garagesectionaaldeur motief 453 in de voorkeurkleur robijnrood 
RAL 3003

Motief 173 TopComfort in  
de voorkeurkleur robijnrood 
RAL 3003

Alle details met betrekking tot het Hörmann design-assortiment vindt u in de 
uitgebreide brochure over de Hörmann garagesectionaaldeuren. 91



Ook bij een meergezinswoning is de ingangszone  
een visitekaartje. Daarom biedt Hörmann u een brede 
waaier aan individuele vormgevingsmogelijkheden. 
Combineer naar wens de voordeur met zijdelen, 
bovenlichten en brievenbussen. Het attractief aanzicht  
zal uw huurders bevallen.

Ideaal voor meergezinswoningen
Individuele zijdelen, bovenlichten, brievenbussen

Motief 100  ▲ in antracietgrijs RAL 7016, met zijdelen en brievenbussen (optioneel)
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Motief 100 in verkeerswit RAL 9016 Motief 101 in verkeerswit RAL 9016

Slim gecombineerd: breidt uw voordeur naar believen uit
De motieven 100 en 101 verkrijgbaar met verschillende zijdelen,  
bovenlichten en dwarsstijlen.

Perfect afgestemd op uw wensen:  
de vormgeving van uw brievenbus-
installatie
Hörmann biedt de passende brievenbus-installatie, 
afgestemd op de look en de grootte van de woning. 
Alle brievenbussen en brievenbuskleppen  
zijn leverbaar met belknop, lichtschakelaar  
en spreekrooster, steeds in een hoogwaardige roestvrij 
stalen frontplaat op een thermisch geïsoleerd paneel 
van aluminium. Ze kunnen eenvoudig  
worden ingebouwd, zonder dure metselwerken.

Motief 100
Roestvrij stalen handgreep 
94-2, thermisch isolerende 
beglazing, buiten Mastercarré, 
binnen gelaagd veiligheidsglas.

Motief 101
Roestvrij stalen handgreep 
38-2, thermisch isolerende 
beglazing, buiten Mastercarré, 
binnen gelaagd veiligheidsglas.
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Hörmann luifels bieden een „welkom-effect”
Mooie vormgeving, beschermt bij alle weersomstandigheden

Motief 105
Roestvrij stalen luifel zoals in de afbeelding onderaan, inclusief 
acrylglas, afmetingen: 1600 × 900 mm en 2000 × 1000 mm, 
zijpaneel in roestvrij staal, enkel veiligheidsglas, 
hoogte 2000 mm, diepte 900 mm (boven)
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Motief 405
Aluminium luifel in verkeerswit  
RAL 9016, inclusief acrylglas,  
afmetingen 2000 × 1000 mm.

Motief 505
Aluminium luifel in verkeerswit  
RAL 9016, inclusief acrylglas,  
afmetingen 2000 × 1000 mm.

Motief 605
Aluminium luifel in verkeerswit  
RAL 9016, inclusief acrylglas,  
afmetingen 2000 × 1000 mm.

Motief 605 CH 703
Aluminium luifel in de Hörmann kleur  
CH 703, inclusief acrylglas,  
afmetingen 2000 × 1000 mm.
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Veilig en comfortabel
Betere bescherming, inclusief bedieningscomfort

Altijd goed om weten: 
naast de standaard 
veiligheidsuitrusting van  
de Hörmann voordeuren, 
kunt u uw deur ook 
uitrusten met intelligente 
techniek voor nog meer 
comfort en veiligheid. 
Hörmann biedt u daarvoor 
modernste toepassingen, 
van de mechanische 
vergrendeling met het 
veiligheidspakket S-3 S, de 
elektronische vergrendeling 
met S-5 Comfort tot het 
bedieningscomfort met uw 
vingerafdruk. Uw Hörmann 
dealer staat met informatie 
en advies voor u klaar.
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➊

➋

➌

Trapswijze verhoogde veiligheid
Hörmann levert verschillende veiligheidspakketten, 
die u, afhankelijk van het beveiligingsniveau, extra 
veiligheid en comfort geven.

Veilig openen met geïntegreerde stalen beugel:
Het veiligheidspakket S-3 S beschikt over een in  
het slot geïntegreerde stalen beugel. Daarmee opent 
u de deur eerst slechts op een kier, zonder dat 
ongewenste gasten de deur volledig kunnen 
openduwen. Dit veiligheidspakket is ook verkrijgbaar 
met automatisch slot (S-5 S Automatik), dat uw 
deur mechanisch vergrendelt bij het dichttrekken. 
Het automatisch slot is ook leverbaar zonder stalen 
beugel (S-5 Automatik).

Automatisch vergrendeld - comfortabel geopend:
De veiligheidspakketten S-5 Comfort beschikken 
over een automatisch slot dat de voordeur bij het 
dichttrekken automatisch vergrendelt. Bij het openen 
met één van de mogelijke bedieningselementen 
(drukknopschakelaar, handzender enz.) ontgrendelt 
een geïntegreerde motor het slot en de deur kan 
gewoon geopend worden. Natuurlijk kunt u uw 
voordeur altijd met de sleutel afsluiten.

Openen met een druk op de knop: ➊
Met S-5 Comfort kunt u de voordeur openen  
met één druk op de knop, bv. met de intercom. 
Dit is bijzonder handig voor meergezinswoningen.

Met transpondertechniek: ➋
Met S-5 Comfort Plus kunt u de deur ook  
van buiten zeer eenvoudig openen met de 
transpondertechniek. Dat doet u met een 
elektronische sleutel, zonder de deur aan  
te raken.

Met uw vingerafdruk: ➌
Met S-5 Comfort Scan opent u uw voordeur  
met een vingerscanner. U en uw familieleden 
hebben geen sleutel meer nodig. Bovendien  
kunt u ook uw Hörmann garagedeur met deze 
techniek uitrusten.
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Complete kleurendiversiteit voor u
Opdat de voordeur bij uw huis past

Bij de vormgeving in kleur van 
uw nieuwe Hörmann voordeur 
heeft u alle mogelijkheden. Stem 
uw voordeur langs buiten af  
op de voorgevel van uw huis  
of plaats gewoon een kleurig 
contrast. Daarbij kiest u uit 
voorkeurkleuren met dezelfde 
prijs en is ook iedere RAL- 
kleur leverbaar. Ook voor de 
binnenkant van uw nieuwe 
voordeur kunt u de kleur  
kiezen (pagina 99). Vraag uw 
Hörmann dealer naar de prijs  
en de leveringstermijn van het 
deurmotief in de door u gekozen 
kleur.
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RAL 8028 terrabruin, mat

RAL 7015 leigrijs, mat

Hörmann kleur CH 703 antraciet, gestructureerd

Hörmann kleur CH 607 kastanjekleurig, gestructureerd

RAL 9006 blank aluminiumkleurig, zijdeglanzend

RAL 9016 M verkeerswit, mat

RAL 7040 venstergrijs mat

RAL 7016 antracietgrijs, mat

RAL 6005 mosgroen, mat

RAL 3003 robijnrood, mat

RAL 6009 dennengroen, mat

Kies tegen meerprijs  
uit 11 voorkeurkleuren  
aan dezelfde prijs
Kleuren aan beide zijden van de deur mogelijk
Alle Hörmann voordeuren, standaard geleverd in 
verkeerswit RAL 9016 zijn aan de binnen- en 
buitenzijde voorzien van een hoogglanzende 
poedercoating. De voordeuren in de 
11 voorkeurkleuren zijn aan de buitenzijde  
voorzien van een matte poedercoating en de 
binnenzijde standaard in verkeerswit RAL 9016, 
hoogglanzend. Desgewenst zijn de voordeuren 
verkrijgbaar met een kleurlaag aan beide zijden,  
ook in verschillende kleuren.

Bij aluminium deuren die lang aan de zon worden blootgesteld 
dienen donkere kleuren te worden vermeden. Door de warmte-
absorptie van donkere kleuren kan mogelijk een doorbuiging  
van de deurvleugel ontstaan, waardoor de functionaliteit en  
de dichtheid van de deur kunnen beïnvloed worden.

Kies de kleur die u bevalt
Behalve in de 
11 voorkeurkleuren aan 
dezelfde prijs is uw voordeur 
ook verkrijgbaar  
in alle RAL-kleuren (signaal-  
en pareleffectkleuren op 
aanvraag). Zoals ze best  
bij uw woning past.

Kleur „toon op toon” met  
Hörmann garagedeuren
Bij ieder voordeurmotief is de 
passende Hörmann garagedeur  
in dezelfde kleur verkrijgbaar.  
Vraag het aan uw Hörmann dealer.  Garagesectionaaldeuren

Dag na dag meer comfort en veiligheid

Aluminium sectionaaldeur – een exclusief element in uw gevel
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Glasklare diversiteit voor u
Geheel naar persoonlijke voorkeuren

Float helder, gezandstraald

Silk wit, gestructureerd

Mastercarré

Kathedraal wit

Parsol grijs, gezandstraald

Reflo

504 wit

Stopsol blue, gezandstraaldFiguurglas Micrograin NIEUW

Elke beglazing heeft een ander effect, 
afhankelijk van de kleur, de structuur  
en de bewerking. Naast de door  
ons voorgestelde beglazingen in de 
afbeeldingen van deze catalogus, kunt  
u voor uw nieuwe Hörmann voordeur  
ook een ander glastype kiezen dat uw 
persoonlijke voorkeur geniet. U vindt  
hier een overzicht van de populairste 
glassoorten. Uw Hörmann dealer 
informeert u over de prijs en de 
leveringstermijn.
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Pave wit

Satinato

Ornamentglas chinchilla wit

Masterpoint

Figuurglas barok witStopsol grijs, gezandstraald

Royal Flash wit

Ornament 553

Figuurglas Silvit 178 
bronskleurig

Figuurglas gotisch witMadras Silk, geëtst

Masterligne

Figuurglas Niagara wit

597 wit Royal Trio wit Flûtes
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U hebt het zelf in de hand
Voordeur-handgrepen met het design volgens uw wensen

Uit de vele mogelijkheden hebben wij in deze catalogus aan iedere afgebeelde deur 
een bij het motief passende handgreep toegewezen. Dat is echter maar een voorstel. 
Naar eigen wens en voorstelling kunt u uit ons handgreep-assortiment uw persoonlijke 
favoriet kiezen, want uw smaak is beslissend. Op deze pagina’s ziet u een overzicht 
van alle handgrepen. Vraag informatie bij uw Hörmann dealer over de prijs en de 
leveringstermijn.

38-2
Roestvrij staal 
mat geborsteld

38-1
Roestvrij staal met 
decor-middendeel

92-2
Roestvrij 
staal 
geborsteld

21-1
Kunststof wit

27-1
Kunststof wit
27-2
Kunststof zwart

94-2
Roestvrij staal 
geborsteld

61-4
Langschild 
veiligheidsgarnituur, 
wit

62-4
Langschild 
veiligheidsgarnituur 
met handgreep 
buiten, wit

26-1
Aluminium wit
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Alle maten in mm

HÖ 500
Roestvrij staal  
mat geborsteld

HÖ 200
Roestvrij staal 
mat geborsteld

14-1
Roestvrij staal 
met decor-
middendeel

14-2
Roestvrij staal  
mat geborsteld

81-1
Messing gepolierd

11-1
Roestvrij staal, 
gematteerd

29-1
Messing massief, 
gebruineerd

HÖ 550
Roestvrij staal  
mat geborsteld

HÖ 600
Roestvrij staal  
mat geborsteld

HÖ 700
Roestvrij staal met 
decor-middendeel

HÖ 300
Roestvrij staal  
mat geborsteld

HÖ 100
Roestvrij staal  
mat geborsteld
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Beleef de echte Hörmann kwaliteit
voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie

Garagedeuren
Optimaal passend bij uw persoonlijke bouwstijl:  
kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.

Deuraandrijvingen
Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid: 
Hörmann aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.

Voordeuren
Voor elke behoefte en elke eis vindt u een deurmotief naar 
wens in ons uitgebreid assortiment aluminium voordeuren.

Stalen deuren
De stevige deuren voor alle plaatsen in uw woning,  
van de kelder tot de zolder.

Kozijnen
Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, 
uitbreiding of renovatie.

www.hormann.com
Door de auteurswet beschermd. 
Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming 
niet toegestaan. Wijzigingen onder voorbehoud.

Alle Hörmann voordeuren in één oogopslag
Het uitgebreide direct-assortiment met een zeer korte levringstermijn Het individuele Vario-assortiment

met een langere leveringstermijn.
Vraag deze aan uw Hörmann-dealer.

In het direct-programma leverbare kleuren/oppervlakken:
 Verkeerswit RAL 9016
 Hörmann kleur CH 703 (alleen als TP)  
 Decograin Golden Oak (alleen als TP)

Uitvoeringen:
TC TopComfort (zie pagina 10)
TP TopPrestige (zie pagina 11)
TPP TopPrestigePlus (zie pagina 12)
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Gecertificeerde 

veiligheid

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

Aluminium voordeuren
Geniet van comfort en veiligheid in uw woning

NIEUW: tweekleurige voordeurmotieven  
met kleurapplicaties

De beste keuze voor u thuis
Aluminium voordeuren van Hörmann




