
Programma-overzicht
Garagedeuren, aandrijvingen, deuren, kozijnen, 
industriedeuren, dockequipment, 
toegangscontrolesystemen
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Berry-kanteldeuren
Meer dan 13 miljoen keer ingebouwd

Dé klassieker sinds 1952 onder de garagedeuren biedt een uitstekende 

prijs-kwaliteitverhouding.

• Ruime keus uit meer dan 20 deurmotieven

• Gebruiksvriendelijk openen en sluiten

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: betrouwbare beveiliging tegen optillen  

door unieke draaischootvergrendeling

Alleen bij Hörmann

Draaischootvergrendeling
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Garagesectionaaldeuren
De verticaal openende kwaliteitsdeuren

De elegante en comfortabele automatische sectionaaldeuren van Hörmann 

gaan verticaal naar boven open en bieden zo optimale ruimtebesparing  

in en voor de garage.

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: duurzame bescherming tegen mogelijke 

corrosie door kunststof kozijnvoet

• Gelijke profileringsafstanden en onzichtbare paneelovergangen  

bij deuren met profilering

• Detailgetrouw, natuurlijk en kleurecht Duragrain-oppervlak  

met 24 decors

Alleen bij Hörmann

Kunststof kozijnvoet
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Zijdelingse sectionaaldeuren
Deuren met een optimaal afgestemd 
aandrijfsysteem of met handmatige bediening

De zijdelingse sectionaaldeur van Hörmann gaat niet naar boven open, 

maar naar de zijkant. Dat is een bijzonder voordeel wanneer het plafond 

van de garage vrij moet blijven om dingen op te bergen (bijv. een surfplank).

• Veilig openen en sluiten van de garagedeur dankzij dubbele 

uitschakelautomaat

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: comfortabele personendoorgang  

dankzij individueel instelbare, gedeeltelijke opening in combinatie  

met deuraandrijving

• Stevige dubbele looprollen voor een nauwkeurige deurgeleiding

Alleen bij Hörmann

Automatische 

loopdeurfunctie met 

deurkruk bedienbaar
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RollMatic-garagedeuren
RollMatic-garageroldeur,  
RollMatic OD-garagedeur

De RollMatic-garagedeuren gaan verticaal open en hebben heel weinig 

ruimte vóór en in de garage nodig.

• RollMatic-garageroldeuren voor een vrij plafond, dat kan worden 

gebruikt voor lampen of extra opbergruimte

• De RollMatic OD-garagedeur met een minimaal benodigde lateihoogte, 

ideaal voor een renovatie wanneer er weinig ruimte is

• Geïntegreerd gewichtsuitbalanceringssysteem bij beide deuren voor  

een lange levensduur en ter bescherming van het aandrijfmechanisme

Alleen bij Hörmann

Garageroldeur met 

trekverentechniek
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Openslaande garagedeuren
Voor een gemakkelijke toegang tot garage  
en bijgebouwen

Openslaande garagedeuren zorgen ervoor dat fietsen en tuinapparaten 

gemakkelijk uit de garage kunnen worden gehaald.

• De 42 mm dikke stalen panelen zorgen voor de nodige stevigheid van de 

garagedeuren en garanderen een lange levensduur

• De tweevleugelige, geïsoleerde garagedeuren zijn ook zeer geschikt ter 

vervanging van kanteldeuren

• Het klassieke uiterlijk van uw woning blijft behouden zonder afstand te 

doen van de voordelen van functionaliteit en veiligheid.



* Vergeleken met de Hörmann 
ProMatic 3

Garagedeur- en inrithekaandrijvingen
Compatibele oplossingen voor  
aandrijvingen van de nr. 1 in Europa

Hörmann-garagedeur- en inrithekaandrijvingen met BiSecur-radiosysteem 

bieden comfort en veiligheid.

• SupraMatic 4-garagedeuraandrijving met een tot wel 75 % hogere 

openingssnelheid*

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: betrouwbare bescherming tegen optillen door 

mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail bij 

garagedeuraandrijvingen

• Hörmann BlueSecur-app voor de bediening van garage- en 

inrithekaandrijvingen* met een smartphone

Alleen bij Hörmann

Garagedeuraandrijvingen met 

mechanische optilbeveiliging  

in de aandrijfrail



BiSecur
Het moderne radiosysteem voor  
garagedeur- en inrithekaandrijvingen

Het bidirectionele BiSecur-radiosysteem staat voor een toekomstgerichte 

techniek voor een comfortabele en veilige bediening van garagedeur-  

en inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en meer.

• Door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige coderingsprocedure

• Comfortabel opvragen van de garagedeur- of hekpositie of van de 

vergrendelingstoestand van de deur

• Toebehoren voor bediening met sleutel, transponder, cijfercode of 

vingerafdruk

Alleen bij Hörmann
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Aluminium voordeuren
Met uitstekende warmte-isolatie

Aluminium voordeuren van Hörmann zijn de perfecte keuze voor iedereen 

die op zoek is naar een bijzondere voordeur. Geproduceerd uit hoogwaardig 

aluminium voorzien van beschermlak of decoroppervlak, zijn deze deuren 

vormvast en corrosievrij en hoeven nooit te worden geschilderd.

• ThermoCarbon met uitstekende warmte-isolatie bij een UD-waarde  

tot ca. 0,47 W/ (m²·K)

• ThermoSafe en ThermoSafe Hybrid in meer dan 50 deurmotieven  

en met een UD-waarde tot ca.  

0,87 W/ (m²·K)

• ThermoPlan hybride met in 

hetzelfde vlak liggende overgang 

van deurblad en omraming evenals 

een UD-waarde tot ca. 0,8 W/ (m²·K)

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

Alleen bij Hörmann



Voor- en ingangsdeuren
Met een zeer goede warmte-isolatie  
en veiligheidsuitrusting

Deze voordelige stalen en aluminium deuren bieden u met de standaard 

meervoudige vergrendeling een inbraakwerende veiligheidsuitrusting en 

dankzij het 65 mm of 46 mm dikke deurblad een goede warmte-isolatie.

• Thermo65 met standaard meervoudige vergrendeling en zeer goede 

warmte-isolatie met een UD-waarde van max. ca. 0,87 W/ (m²·K)

• Thermo46 met standaard meervoudige vergrendeling en goede  

warmte-isolatie met een UD-waarde van max. ca. 1,1 W/ (m²·K)

• Optioneel met RC 2-veiligheidsuitrusting
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Deuraandrijvingen
Elke dag meer comfort

Met Hörmann-deuraandrijvingen is het automatisch openen en sluiten  

van uw voor- en binnendeuren via de handzender of drukknop kinderspel. 

Zowel voor mensen met een lichamelijke beperking als voor iedereen  

die kiest voor meer comfort, met deze technologie wordt alles veel 

eenvoudiger.

• PortaMatic-deuraandrijving: meer comfort thuis, meer hygiëne  

in openbare gebouwen

• ECturn-openingshulp voor aluminium voordeuren: elegant  

in de deurvleugel en omraming of als opgebouwde aandrijving

• Deurbewegingen met slechts zeer geringe krachtsinspanning  

voor hoge veiligheid en betrouwbaar stoppen bij hinderhissen
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Stalen binnendeuren
Voor alle plaatsen in uw woning of appartement

Binnendeuren uit staal overtuigen door hun hoge kwaliteit,  

talrijke uitvoeringsvarianten en kleurmogelijkheden

• De in Europa meest gekochte H8-5 deur voor kelders  

met een verwarmingsinstallatie

• Stalen ZK-binnendeuren met stevig deurblad



Buitendeuren uit staal of aluminium
Betere warmte-isolatie en meer veiligheid

Hörmann-buitendeuren vormen de optimale afsluiting voor industriële 

gebouwen, werkplaatsen, in de landbouw of particuliere woningbouw.

• Universele stalen deuren MZ Thermo65 met een tot wel 49 % betere 

warmte-isolatie* met een UD-waarde van max. 0,87 W/ (m²·K)

• Stalen veiligheidsdeuren KSI met inbraakwerende 

RC 2-veiligheidsuitrusting o.a. met meervoudige vergrendeling  

en veiligheidspen

• Aluminium buitendeur met volledige beglazing TC 80 voor een lichte  

en representatieve entree van gebouwen

Tot

betere
warmte-isolatie

49 %*

* Tot wel 49 % betere warmte-isolatie bij de MZ Thermo65 
in vergelijking met een gebruikelijke universele deur
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Stalen en roestvrijstalen deuren
De passende oplossing voor elke behoefte

Opvallend kenmerk van de brandwerende en rookdichte deuren is het 

vlakke, volledig verlijmde deurblad en hetzelfde aanzicht bij T30, T90  

en rookbeveiliging.

• Multifunctionele OD-deuren met universeel hoekkozijn voor  

een eenvoudige en flexibele montage in alle wandconstructies

• Brandwerende en rookdichte STS / STU-deuren met gelijkwaardige 

deurconstructie met een uniforme deurbladdikte van 62 mm

• Roestvrijstalen deuren in V2A en V4A voor toepassing  

in de levensmiddelen- of farmaceutische industrie

EN 14351

ON
TW

IK
KELD VOOR DE EUROPESE NORM

ON
TW

IK
KELD VOOR DE EUROPESE NORM
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Deuren met omraming uit kokerprofiel
Het grootste brandbeveiligingsprogramma van Europa  
voor hoogwaardige architectonische oplossingen

Brandwerende en rookwerende deuren evenals beglazing van Hörmann 

overtuigen door het volledig gelijke deuraanzicht in de afzonderlijke 

systemen bij verschillende eisen, bijv. aan brandbeveiliging.

• Aluminium systeem in de brandveiligheidsklassen T30 / F30, T60 / F60, 

T90 / F90 met rookbeveiliging evenals optionele geluidsisolatie  

en inbraakbeveiliging

• Stalen S-Line-systeem met fijne, slanke profielen voor een hoogwaardig 

deuraanzicht en een grotere doorgangsbreedte

• Stalen N-Line-systeem met robuuste profielen voor grotere belastingen
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Stalen en roestvrijstalen schuifdeuren
Hoogwaardige uitvoeringen voor het object
Functionele oplossingen voor de industrie

Brandwerende en rookwerende schuifdeuren van Hörmann zijn 

verkrijgbaar als één- en tweevleugelige of als telescopische brandwerende 

schuifdeur, en scheiden grote secties van elkaar.

• Modern deuraanzicht door een gepatenteerde V-groef in de elementnaad 

zonder zichtbare schroefverbindingen

• Snel openen en sluiten tijdens het dagelijks gebruik door comfortabele 

aandrijfoplossingen

• Zeer krasbestendig in het verzinkte Pearlgrain-oppervlak



Industriële sectionaaldeuren
Het uitgebreide assortiment voor hoge rendabiliteit

Deze ruimtebesparende deursystemen passen zich door hun verschillende 

beslagtypes aan elke industriebouw aan. Dat zorgt bij nieuwbouw  

en renovatie voor zekerheid bij het ontwerp.

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: standaard met krasvaste kunststof  

DURATEC-beglazing voor langdurig heldere doorkijk

• Loopdeur zonder drempel om gemakkelijk met kleine transportmiddelen 

overheen te rijden en het risico op struikelen te verminderen

• Perfect op elkaar afgestemde aandrijfoplossingen van de 

montagevriendelijke WA 300-asaandrijving tot en met de krachtige 

WA 400 FU-asaandrijving

Alleen bij Hörmann

Standaard 

DURATEC-beglazing 17
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Roldeuren en rolhekken
Robuust en betrouwbaar in het veeleisende 
dagelijkse bedrijfsleven

Door hun eenvoudige constructie met slechts weinig componenten zijn 

roldeuren en rolhekken zeer rendabel en robuust. Voor elke toepassing  

in industrie, handel en nijverheid biedt Hörmann de passende uitrusting.

• Zeer montage- en servicevriendelijk dankzij de standaard 

krachtbegrenzing bij de WA 300 R S4- en WA 300 AR S4-aandrijvingen

• Innovatieve trekverentechniek bij de roldeuren / rolhekken SB en TGT  

om het deurmechanisme en de aandrijftechniek te ontzien voor een 

langere levensduur

• NIEUW: bijzonder compacte winkelafsluiting  

ShopRoller SR met optionele 

RC 2- / RC 3-veiligheidsuitrusting

Alleen bij Hörmann

SB- en TGT- roldeur / 

rolhek met innovatieve 

trekverentechniek



Snelloopdeuren
Veel meer dan alleen maar snel

Hörmann-snelloopdeuren worden binnen en ook als buitenafsluiting gebruikt

voor het optimaliseren van de verkeersstroom, voor de verbetering  

van de klimaatregeling en voor energiebesparing.

• Standaardbesturing met frequentieomvormer ontlast het deurmechanisme 

en zorgt voor een nagenoeg slijtagevrije, stille deurloop

• SoftEdge-vloerprofiel met FunkCrash-schakelaar bij flexibele 

snelloopdeuren ter voorkoming van beschadigingen en daardoor 

veroorzaakte stilstandtijden

• SmartControl voor een optimale deurfunctie en vlot  

verlopende processen door online-analyse van 

de deurgegevens

SmartControl
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Dockequipment
Complete oplossingen voor meer efficiëntie

Bij Hörmann vindt u energie-efficiënte complete oplossingen voor snelle  

en veilige bedrijfsprocessen uit één hand: docklevellers, dockshelters, 

voorzetsluizen en stootbuffers.

• DOBO-systeem (Docking before Opening) voor hygiënische transporten, 

gesloten koelketens en lage energiekosten

• ALLEEN BIJ HÖRMANN: docklevellers met geïntegreerde RFID-techniek 

voor een betrouwbare en contactloze gegevensoverdracht

• Gecertificeerde voorzetsluizen conform EN 1090 volgens de eisen  

van de bouwproductenverordening

Alleen bij Hörmann

Docklevellers met 

RFID-techniek



Deuren voor collectieve garages
Robuuste, rustig lopende deurinstallaties

Door de steeds verder toenemende behoefte aan parkeerruimte in de 

steden en dichtbevolkte gebieden worden parkeergarages en collectieve 

garages steeds belangrijker. Vaak ontstaan deze garages in gebieden  

met een gemengde bebouwing voor particulier en commercieel gebruik.

• ET 500-kanteldeur: langdurig veilige werking met minimaal uitzwenkbereik

• ST 500-schuifdeur: minimale ruimte nodig om het vertrek optimaal  

te gebruiken

• TGT-parkeergarageroldeur / -rolhek: complete oplossing inclusief 

aandrijving met standaard krachtbegrenzing

21
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Toegangscontrolesystemen
Intelligent parkeren in veilige steden

Het uitgebreide programma toegangscontrolesystemen omvat pollers voor 

de beveiliging alsook regeling van het verkeer in binnensteden, op 

openbare plaatsen en bedrijfsterreinen. Het bevat ook slagboominstallaties 

en kassasystemen voor particuliere en openbare parkeerplaatsen.

• Vaststaande en automatische pollers voor toegangscontrole, 

verkeersstroommanagement, objectbeveiliging en inbraakbeveiliging

• NIEUW: Mobiele voertuigbarrière Hörmann OktaBlock voor stadsfeesten 

en evenementen

• Slagboominstallaties voor langdurig parkeren evenals slagboom- en 

kassasystemen voor betaald parkeren



Wij denken groen
Toekomst in het vizier

Hörmann loopt met het goede voorbeeld voorop. Daarom dekt de 

onderneming haar energiebehoefte voor 100% uit ecostroom.

• In combinatie met een intelligent en gecertificeerd energiemanagement-

systeem, het CO²- neutraal versturen van post en het recyclen van 

herbruikbare materialen wordt jaarlijks meer dan 40.000 ton CO² bespaard

• En niet minder belangrijk, biedt Hörmann producten aan voor duurzaam 

bouwen
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Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

St
an

d 
12

.2
01

9 
/ D

ru
kd

at
um

 0
8.

20
20

 / 
HF

 8
39

72
 N

L-
Ne

de
rla

nd
 / 

PD
F

w
w

w
.h

or
m

an
n.

co
m

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

alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Deze worden vervaardigd 

in hooggespecialiseerde fabrieken volgens de nieuwste stand van de 

techniek. Door het overkoepelende verkoop- 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.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

DOCKEQUIPMENT

DEUREN

KOZIJNEN

www.hormann.nl


