
Goed voor ons klimaat
Voor een duurzaam en veilig thuis
Klimaatneutrale garagedeuren en voordeuren  
van Europa´s nr. 1

Wij gebruiken 100 % groene stroom bij de productie van onze actiedeuren en besparen  
enkele duizenden tonnen CO2 door vele andere maatregelen. 
De resterende uitstoot compenseren wij door in samenwerking met ClimatePartner  
klimaatbeschermingsprojecten te bevorderen.
Meer informatie vindt u op www.hormann.nl/bedrijf/milieu

Garagedeur
incl. aandrijving

vanaf € 949*

We gebruiken 100% groene stroom van

Het groene-stroomlabel van 

Duitse milieuverenigingen
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De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn 
niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn 
vergelijkbaar met de RAL-kleur. Prijswijzigingen 
en -fouten voorbehouden.
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw voor 

de actiematen (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,  
2500 × 2125 mm en 2500 × 2250 mm) 
zonder opmeting, montage, demontage 
en afvoer. Geldig t/m 31-12-2021 bij alle 
deelnemende dealers in Nederland.

** Vergeleken met de ProMatic 3-serie

Decocolor-oppervlak 
in 3 actiedecors

Woodgrain-oppervlak 
in 6 actiekleuren

RenoMatic, M-profilering
Woodgrain / Decocolor

slechts  € 949 *
RenoMatic, L-profilering

Duragrain

slechts € 1349 *
RenoMatic, L-profilering

Planar / Decocolor

slechts € 1149 *

Duragrain-oppervlak in 
8 moderne kleuren

Decocolor-oppervlak 
in 3 actiedecors

Planar-oppervlak  
in 6 actiekleuren

Eindlaag uit een zeer 
harde beschermingslak

RenoMatic, M-profilering  
Woodgrain / Decocolor

RAL 9016, verkeerswit CH 9016 Matt deluxe, verkeerswit

RenoMatic, L-profilering  
Planar / Decocolor

RenoMatic, L-profilering  
Duragrain

Diamond Black

Garagesectionaaldeur RenoMatic

• Dubbelwandig geïsoleerde, 42 mm dikke panelen voor 
hoge warmte-isolatie, goede stabiliteit en aangenaam 
rustige loop

• Actiematen:  
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,  
2500 × 2125 mm,  2500 × 2250 mmm 
(andere maten op aanvraag)

• Alle deuroppervlakken met zilverkleurige zinklaag en 
beschermingslak op de binnenzijde van de deur

Standaard met aandrijving ProMatic 4

• Met moderne BiSecur-radiotechniek en extra 
openingshoogte voor ventilatie van de garage

• Tot 2 keer** lichtere ledverlichting met 10 leds

• Incl. handzender HSE 4 BS met oog voor  
sleutelhanger

Meer informatie vindt u op www.hormann.nl


