
NIEUW: motieven met profilering, zijdelen, bovenlichten

WK 2
Gecertificeerde 

veiligheid

 ThermoPro voordeuren
Voor- en zijdeuren van staal met aluminium kozijnen
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De stalen voordeuren ThermoPro van Hörmann zijn verkrijgbaar in 
diverse motieven. Met deze voordelige deuren, standaard voorzien 
van een meervoudige vergrendeling, kunt u zich thuis veilig voelen.  
Ze zorgen voor energiebesparing door de uitstekende warmte-isolatie 
en zijn een stijlvol visitekaartje voor uw woning.

Geniet ervan om behaaglijk en veilig thuis te zijn
Voordeuren in de vertrouwde Hörmann merkkwaliteit.
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Met 75 jaar ervaring en meer dan 15 miljoen verkochte 
deuren is Hörmann in Europa de Nr. 1 voor garagedeuren. 
Hörmann automatische sectionaaldeuren bieden u modern 
comfort, hoge veiligheid en een aantrekkelijk design.  
Uw Hörmann dealer adviseert u graag.

Uitstekende warmte-isolatie door het thermisch 
onderbroken, met PU-hardschuim gevulde deurblad.

De dubbele afdichtingen en de aanvullende borstelafdichting 
onderaan de deur beschermen tegen weer en wind.

De standaard 5-voudige vergrendeling biedt meer veiligheid.

Standaard vleugeloverdekkend
Het aanzicht van de Hörmann ThermoPro voordeuren spreekt 
aan. Het sierlijke vlakke deurblad van staal, volledig 
vleugeloverdekkend, ziet er heel elegant uit. 

Uitstekende warmte-isolatie
Tegenwoordig is energiebesparing overal in de woning zeer 
belangrijk. Hier leveren de ThermoPro voordeuren een grote 
bijdrage. Dankzij het 46 mm dikke deurblad, dat volledig met 
PU-hardschuim gevuld is, bieden deze deuren een uitstekende 
warmte-isolatie met een U-waarde tot 1,2 W/m2 K. Daarmee 
bespaart u energie én geld!

Zeer goede afdichting
Dubbele afdichtingen aan de vier deurranden met extra 
hoekafdichtingen onderaan zorgen voor bescherming tegen  
weer en wind. Het warmteverlies vermindert.

12-voudig beveiligd
U en uw gezin kunnen zich thuis veilig voelen met de ThermoPro 
voordeuren die standaard voorzien zijn van een meervoudige 
vergrendeling. Dat geeft u een goed gevoel.

Inbraakwerende WK 2* 

veiligheidsuitrusting
Diverse voordeurmotieven** kunnen ook met  
de WK 2 veiligheidsuitrusting geleverd worden – 
voor meer veiligheid voor u en uw familie.

WK 2
Gecertificeerde 

veiligheid

Gecontroleerde merkkwaliteit
Alle ThermoPro deuren worden overeenkomstig 
ISO 9001 geproduceerd en regelmatig 
onderworpen aan de strengste 
kwaliteitscontroles. Aan het CE-keurmerk herkent 
u de overeenstemming van de deuren met de 
EG-richtlijnen volgens EN 14351-1. Alle daarin 
vastgelegde eisen aan de deur worden 
nagekomen.
De voordelen voor u:

Slagregendicht•	
Windlaststabiel•	
Luchtdicht•	
Geluiddempend•	
Thermisch geïsoleerd•	

* De certificering WK 2 is conform aan de Europese norm DIN V ENV 1627.
** Zonder zijdelen of bovenlichten.
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12-voudig beveiligd met 
draaigrendelslot

Zo voelt u zich veilig thuis: aanvullend bij 
de nachtschoot van het slot zijn er bij 
deze deur 2 conische draaigrendels met  
2 ronde sluitpennen en 1 slotgrendel 
voorzien die in de sluitplaten aan het 
kozijn ingrijpen. Hierdoor wordt de deur 
veilig afgesloten en de draaigrendels 
trekken de deur vast tegen het kozijn. Aan 
de scharnierzijde maken 3 bijkomende 
veiligheidspennen de 3 rolscharnieren  
het uittillen van de deur zo goed als 
onmogelijk. Met Softlock-schoot voor  
een zachte sluiting van de deur. 

Softlock-schoot

Slotgrendel

Draaigrendel met veiligheidspen

Veiligheidspennen aan de scharnierzijde

Standaard zeer goed uitgerust
want merkkwaliteit overtuigt in ieder detail
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Elektrische deuropener
Dankzij de elektrische schietplaat kunt u uw deur 
gemakkelijk openen met een schakelaar binnen in het huis. 
Daarenboven kunt u bv. overdag de schietplaat zo instellen 
dat een kleine druk langs buiten volstaat om de voordeur 
te openen.

Regenlijst
Gelijktijdig beschermend en optisch attractief: de 
regenlijst in verkeerswit RAL 9016, voor de afvoer van 
slagregen, kan eenvoudig naderhand worden gemonteerd.

Optionele uitrusting voor meer comfort en veiligheid:

Aluminium kozijn
Het thermisch onderbroken aluminium 
kozijn biedt een zeer goede warmte-
isolatie en ziet er met zijn Roundstyle-
design zeer exclusief uit.

De vleugeloverdekkende 
deuruitvoering
Het vlakke, aan beide zijden 
vleugeloverdekkend deurblad 
onderlijnt het harmonisch 
deuraanzicht.

Zeer goed afgesteld door  
de 3D-rolscharnieren
De stabiele, tweedelige, 
driedimensionaal regelbare 
scharnieren garanderen een lichte 
deurbediening. Ze zijn voorzien  
van sierkappen in aluminium-look. 

Perfecte afdichting
Hiermee bespaart u waardevolle 
energie: een 20 mm hoge, thermisch 
onderbroken aluminium-
kunststofdrempel en dubbele, 
omlopende afdichtingen verminderen 
het warmteverlies. De bijkomende 
borstelafdichtingen onderaan de deur 
bieden een optimale bescherming 
tegen weer en wind.

Binnenhandgreep
Elke deur wordt standaard met een 
fraaie binnenhandgreep en buiten met 
een rozet geleverd. Standaard in wit. 
Optioneel in aluminium of roestvrij 
staal.

Profielcilinder
Standaard met 5 sleutels. Met nood- 
en gevarenfunctie, d.w.z. de deur kan 
ook langs buiten geopend of gesloten 
worden wanneer er binnen een sleutel 
in het slot steekt.
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Uitstekende warmte-isolatie
De voordeurmotieven op deze en volgende pagina overtuigen door de hoge isolatie 
van de 3-voudige beglazing die zowel aan de binnen- als buitenzijde in het zelfde  
vlak ligt als het deuroppervak.
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TPS 900 in verkeerswit RAL 9016, optioneel met zijdelen.

TPS 700 ◀  in verkeerswit RAL 9016, optioneel met zijdelen.

TPS 700 in verkeerswit RAL 9016. TPS 800 in verkeerswit RAL 9016.

TPS 700
Roestvrij stalen handgreep HB 38-2 op 
staalvulling. Voorzien van doorlopende thermisch 
isolerende 3-voudige beglazing, gezandstraald 
glas met heldere dwarsstroken en helder gelaagd 
veiligheidsglas. U-waarde tot 1,5 W/m2 K*.

TPS 800
Roestvrij stalen handgreep HB 38-2 op staalvulling. 
Voorzien van 4 beglazingsvierkanten met thermisch 
isolerende 3-voudige beglazing, gezandstraald glas 
met heldere vierkanten en helder gelaagd 
veiligheidsglas. U-waarde tot 1,5 W/m2 K*.

TPS 900
Roestvrij stalen handgreep HB 38-2 op 
staalvulling. Voorzien van afgeronde thermisch 
isolerende 3-voudige beglazing, gezandstraald 
glas met heldere dwarsstroken en helder gelaagd 
veiligheidsglas. U-waarde tot 1,6 W/m2 K*.

Zijdelen en bovenlichten TPS 700/800/900
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing,  ●

binnen Float helder glas, buiten helder 
veiligheidsglas.
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing  ●

van helder gelaagd veiligheidsglas.

* Afhankelijk van de deurafmetingen.

Kleuren/
Oppervlakken

In 11 voorkeur- ●

kleuren
In 3 Decograin  ●

oppervlakken

WK 2 uitvoering
De deurmotieven TPS 700/800/ 
900 zijn zonder zijdelen of 
bovenlichten ook in de inbraak 
werende WK 2 uitvoering 
verkrijgbaar.

Glasomraming
Van roestvrij staal ●
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Duurzame merkkwaliteit
De Hörmann ThermoPro deuren van verzinkt staal voorzien van een 
hoogwaardige polyesterlak zijn goed beschermd tegen corrosie.
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TPS 010 in verkeerswit RAL 9016. TPS 020 in verkeerswit RAL 9016.

TPS 030 in verkeerswit RAL 9016. TPS 040 in verkeerswit RAL 9016.

* Afhankelijk van de deurafmetingen.

TPS 010
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op 
staalvulling, U-waarde tot 1,2 W/m2K*.

Zijdelen/Bovenlichten TPS 010
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

Mastercarré en helder gelaagd veiligheidsglas
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

figuurglas 504 en helder gelaagd veiligheidsglas
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van Float  ●

gezandstraald glas en helder gelaagd veiligheidsglas
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing  ●

van helder gelaagd veiligheidsglas

TPS 020/TPS 030
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op 
staalvulling. Voorzien van thermisch isolerende 
2-voudige beglazing van Mastercarré en helder 
gelaagd veiligheidsglas. U-waarde tot 1,4 W/m2K*.

Zijdelen/Bovenlichten TPS 020/030
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

Mastercarré en helder gelaagd veiligheidsglas
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing  ●

van helder gelaagd veiligheidsglas

TPS 040
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op staalvulling. 
Voorzien van ronde (Ø 300 mm) thermisch 
isolerende 2-voudige beglazing van figuurglas 504 
met fijne structuur. U-waarde tot 1,3 W/m2K*.

Zijdelen/Bovenlichten TPS 040
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

figuurglas 504 en helder gelaagd veiligheidsglas.
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing  ●

van helder gelaagd veiligheidsglas.

TPS 020 ◀  in verkeerswit RAL 9016.

Kleuren/Oppervlakken
In 11 voorkeurkleuren ●

In 3 Decograin  ●

oppervlakken  
(TPS 010)

WK 2 uitvoering
Het deurmotief TPS 010 is zonder 
zijdelen of bovenlichten ook in de 
inbraakwerende WK 2 uitvoering 
verkrijgbaar.

Glasomraming
„Roundstyle”   ●

van kunststof
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Motieven met profilering  NIEUW
Buitengewoon elegant door het tijdloos profileringsaanzicht. 
In partnerlook met de Hörmann garagesectionaaldeuren met M- en L-profilering.
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TPS 015 in verkeerswit RAL 9016.

TPS 025 in verkeerswit RAL 9016.

* Afhankelijk van de deurafmetingen.

TPS 015
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op staalvulling 
met profileringen, U-waarde tot 1,3 W/m2K*.

Zijdelen/Bovenlichten TPS 015
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

Mastercarré en helder gelaagd veiligheidsglas
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

figuurglas 504 en helder gelaagd veiligheidsglas
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van Float  ●

gezandstraald glas en helder gelaagd veiligheidsglas
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

helder gelaagd veiligheidsglas

TPS 025
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op staalvulling 
met profileringen. Voorzien van doorlopende 
thermisch isolerende 2-voudige beglazing van 
Mastercarré en helder gelaagd veiligheidsglas. 
U-waarde tot 1,5 W/m2K*.

Zijdelen/Bovenlichten TPS 025
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

Mastercarré en helder gelaagd veiligheidsglas
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing van  ●

helder gelaagd veiligheidsglas

TPS 015 ◀  in verkeerswit RAL 9016,  
optioneel met zijdeel.

Kleuren/Oppervlakken
In 11 voorkeurkleuren ●

Glasomraming
„Roundstyle”   ●

van kunststof
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Klassiek aanzicht
Deze cassetten-motieven gaan perfect samen met Hörmann 
garagedeuren in cassettenuitvoering. Dat getuigt van stijl.
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TPS 100
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op  
staalvulling  voorzien van 6 cassetten-velden.  
U-waarde tot 1,3 W/m2K*. 

TPS 200
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op staalvulling. 
Voorzien van thermisch isolerende 2-voudige  
beglazing van gehamerd kathedraalglas en  
helder enkel veiligheidsglas met opliggende spijlen.  
U-waarde tot 1,4 W/m2K*.

TPS 300
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op staalvulling. 
Voorzien van thermisch isolerende 2-voudige  
beglazing van gehamerd kathedraalglas en  
helder enkel veiligheidsglas met opliggende spijlen.  
U-waarde tot 1,8 W/m2K*.

TPS 400
Roestvrij stalen handgreep HB 14-2 op staalvulling. 
Voorzien van thermisch isolerende 2-voudige  
beglazing van gehamerd kathedraalglas en  
helder enkel veiligheidsglas met opliggende spijlen.  
U-waarde tot 1,7 W/m2K*.

Zijdelen TPS 100/200
Paneelvulling 46 mm dik,  
voorzien van 3 cassettenvelden. 

Zijdelen TPS 300/400
Paneelvulling 46 mm dik, voorzien van  
1 cassettenveld en thermisch isolerende 2-voudige 
beglazing van gehamerd kathedraalglas en helder 
gelaagd veiligheidsglas met opliggende spijlen. 

Bovenlicht
Thermisch isolerende 2-voudige beglazing   ●

van helder gelaagd veiligheidsglas.

TPS 300 ◀  in verkeerswit RAL 9016, optioneel met zijdeel.

TPS 300 in verkeerswit RAL 9016. TPS 400 in verkeerswit RAL 9016.

* Afhankelijk van de deurafmetingen.

WK 2
Gecertificeerde 

veiligheid

Kleuren/Oppervlakken
In 11 voorkeurkleuren ●

WK 2 uitvoering
Het deurmotief TPS 100 is zonder 
zijdelen of bovenlichten ook in de 
inbraakwerende WK 2 uitvoering 
verkrijgbaar.

Glasomraming
„Profilstyle”   ●

van kunststof

TPS 200 in verkeerswit RAL 9016.TPS 100 in verkeerswit RAL 9016.
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Uw smaak beslist:
Kies uw lievelingskleur.

Kies uw persoonlijke wenskleur: klassiek wit, een van de vele 
voorkeurkleuren of het Decograin oppervlak – eventueel in de 
kleur die past bij uw Hörmann garagedeur.
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Standaard in de voordelige kleur verkeerswit
ThermoPro voordeuren worden standaard  
in verkeerswit (RAL 9016) geleverd.

11 voorkeurkleuren
De voordeuren zijn bovendien verkrijgbaar  
in 11 voordelige voorkeurkleuren voor de 
buiten- en binnenzijde van de deur.

TPS 200 in voorkeurkleur 
terrabruin RAL 8028.

TPS 020 in voorkeurkleur 
robijnrood RAL 3003.

Exclusief voor de motieven
TPS 010/TPS 700/TPS 800/TPS 900
Deze motieven zijn verkrijgbaar aan de buiten- en binnenzijde 
van de deur in Decograin oppervlak Golden Oak of Dark Oak 
met naturel houtdecor en in Titan Metallic voor een modern 
deuraanzicht.

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

TPS 300 in voorkeurkleur 
dennengroen  RAL 6009.

TPS 800 in Decograin 
oppervlak Golden Oak.

TPS 900 in Decograin 
oppervlak Titan Metallic.

TPS 700 in Decograin 
oppervlak Dark Oak.

Golden Oak Dark Oak Titan Metallic

Antracietgrijs RAL 7016

Blank aluminiumkleurig RAL 9006

Dennengroen RAL 6009 Terrabruin  RAL 8028

Leembruin  RAL 8003

Okerbruin RAL 8001

Lichtgrijs RAL 7035

Robijnrood RAL 3003

Venstergrijs RAL 7040

Crèmewit RAL 9001

Mosgroen RAL 6005
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Geheel naar wens:
Individuele handgrepen en beglazingen voor deuren, zijdelen en bovenlichten

In het Hörmann ThermoPro voordeurassortiment  
is ieder deurmotief verkrijgbaar met aangepaste zijdelen  
en bovenlichten voor meer licht in uw ingangsbereik.

TPS 700 ▲  in Decograin Titan Metallic, optioneel met zijdelen en bovenlicht.
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Deurbeglazingen

TPS 020/025/030
Voorzien van thermisch isolerende 
tweevoudige beglazing (24 mm dik) 
van Mastercarré en helder enkel 
veiligheidsglas. De kunststof 
glasomraming „Roundstyle” verleent 
de deur een modern, harmonieus 
aanzicht.

TPS 700/800/900 
Voorzien van thermisch isolerende 
drievoudige beglazing (44 mm dik) van 
gezandstraald glas en helder gelaagd 
veiligheidsglas. De roestvrij stalen 
glasomraming en de vleugel- 
overdekkende deuruitvoering, die  
aan de binnen- en buitenzijde van  
de deur in hetzelfde vlak liggen,  
accentueren de elegante totaalindruk.

TPS 200/300/400
Voorzien van thermisch isolerende 
tweevoudige beglazing (24 mm dik) 
van gehamerd kathedraalglas en 
helder enkel veiligheidsglas.  
De kunststof glasomraming 
„Profistyle” harmonieert perfect  
met het klassieke cassettenmotief.

Een mooie deurgarnituur plaatst accenten: kies uit ons aanbod
Alle deuren worden standaard met de op pagina's 6 tot 13 afgebeelde buitenhandgrepen 
geleverd. Als alternatief kunt u een deurgarnituur (met smal langschild ES0 of breed 
langschild ES1) met een aan de deur aangepaste materiaaluitvoering kiezen:

Wisselgarnituur ES0/ES1 
met deurgreep (afbeelding 
ES1 in aluminium)

Krukgarnituur ES0/ES1 
(afbeelding ES0 in 
roestvrij staal)

Aluminium

Roestvrij staal

Alle deurgarnituren in 
2 materiaaluitvoeringen:

Beglazingen voor zijdelen en bovenlichten 

Float, gezandstraald Mastercarré Kathedraal witFiguurglas 504 witHelder glas
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Metselwerkmaat = RAM + 20

BUITEN

BUITEN

Kozijnbuitenmaat (RAM)

Kozijnbuitenmaat (RAM) zijdeelKozijnbuitenmaat (RAM) deur

Vrije doorgang

= RAM - 128

M
et

se
lw

er
km

aa
t =

 R
A

M
 +

 1
0

Vr
ije

 d
oo

rg
an

g

= 
R

A
M

 -
 8

6

K
oz

ijn
bu

ite
nm

aa
t (

R
A

M
)

Horizontale doorsnede deur Verticale doorsnede deur

Horizontale doorsnede zijdeel

ThermoPro
Maten en inbouwgegevens

Kozijnen: alle ThermoPro voordeuren worden standaard met aluminium kozijn geleverd.

Deuren

Standaardmaten

Kozijnbuitenmaat 
(bestelmaat) Metselwerkmaat Vrije doorgang

1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016

1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

Niet-standaardmaten 

Kozijnbuitenmaat (bestelmaat)

TPS 100, 200, 
300, 400

875 tot 1100 × 1990 tot 2100

TPS 020, 025, 
030, 700, 800, 
900

875 tot 1250 × 1990 tot 2250

TPS 010, 015, 
040

875 tot 1250 × 1875 tot 2250

Alle maten in mm

Zijdelen

Standaardmaten

Kozijnbuitenmaat (bestelmaat)

Glasvulling: Mastercarré, helder glas, 
Float gezandstraald
TPS 010, 015, 020, 025, 030,040, 700, 
800, 900

400 × 2100

Paneelvulling: TPS 100, 200, 300, 400 450 × 2100

Niet-standaardmaten

Kozijnbuitenmaat (bestelmaat)

Glasvulling: TPS 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 800, 900

400 tot 500 × 2250

Bovenlichten

Niet-standaardmaten

Kozijnbuitenmaat (bestelmaat)

Glasvulling: TPS 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 800, 900

875 tot 2250 × 400 tot 500 

Paneelvulling: TPS 100, 200, 300, 400 875 tot 2000 × 400 tot 500
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Garagedeuren
Optimaal passend bij uw persoonlijke bouwstijl:  
kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.

Deuraandrijvingen
Geniet van het comfort en de veiligheid: Hörmann 
aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.

Voordeuren
Voor elke behoefte en elke eis vindt u het gewenste 
deurmotief 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.be
www.hormann.nl
Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke 
nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. 
Wijzigingen onder voorbehoud.

Ervaar de Hörmann kwaliteit
voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie
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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
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