
Actie-voordeuren 2020
Aluminium voordeuren ThermoSafe incl. RC 3-veiligheidsuitrusting

incl. RC 3 
veiligheidsuitrusting

€ 2798*vanaf

ThermoSafe
actiedeuren 

zonder zijdeel
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 • 12 actiemotieven met en zonder beglazing

 • Hoge warmte-isolatie met een UD-waarde tot  
ca. 0,87 W/ (m²·K)**

 • Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting***

 • 3-voudige thermisch isolerende beglazing met 
veiligheidsglas aan beide kanten voor 
inbraakbeveiliging van buiten en 
ongevallenbescherming van binnen

 • Maatproductie tot 1250 × 2250 mm

 • Optioneel**** in speciale maten tot 
1250 × 2350 mm

 • Optioneel**** met zijelementen en / of bovenlicht

Aluminium voordeuren ThermoSafe

* De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op  
www.hormann.nl

** Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor  
RAM 1230 × 2180 mm

*** Bij voordeuren zonder zijdelen/bovenlicht, optioneel bij 
voordeuren met zijdelen/bovenlicht tegen meerprijs

**** Tegen meerprijs
◀ ThermoSafe motief 504 in actiekleur 
grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat

Zeven actiekleuren  
zonder meerprijs

Grijsaluminium RAL 9007, fijne 
structuur mat

Antracietgrijs RAL 7016, mat

Verkeerswit RAL 9016, mat Steengrijs RAL 7030, fijne structuur 
mat

Antraciet metallic CH 703, fijne 
structuur mat

De binnenzijde van de deuren wordt 
standaard geleverd in verkeerswit 
RAL 9016, mat. Optioneel***** leveren  
wij de binnen- en buitenzijde ook in 
dezelfde kleur.

Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur 
mat

Kastanjekleurig CH 607, fijne structuur 
mat

Standaard***

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

 

W/(m²·K)**

0,87
UD-waarde

tot

JAAR
garantie
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ThermoSafe motief 189
Afb.: actiekleur verkeerswit 
RAL 9016, mat, roestvrijstalen 
handgreep HOE 615, motiefglas Float 
gematteerd met 7 heldere dwarsstro-
ken (10 mm hoog), 3-voudig 
thermisch isolerend glas, UD-waarde 
tot ca. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe motief 501
Afb.: actiekleur steengrijs RAL 7030, 
mat, roestvrijstalen handgreep 
HOE 500, figuurglas Satinato, 
UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe motief 502
Afb.: actiekleur kastanjekleurig 
CH 607, fijne structuur, roestvrijstalen 
handgreep HOE 500, figuurglas 
Satinato, UD-waarde tot ca. 0,9 W/
(m²·K)***

€ 2998*

Alle ThermoSafe actie-veiligheids-

voordeuren met beglazing in 7 kleu-

ren (zonder zijdelen)

Standaard**

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

T H E R M O S A F E

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw, geldig t/m 31-12-2020 bij alle deelnemende dealers  
in Nederland

** Bij voordeuren zonder zijdelen/bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen/bovenlicht  
tegen meerprijs

*** Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

▶ ThermoSafe motief 501 in actiekleur 
antracietgrijs RAL 7016, mat, met optionele  
zijdelen4
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ThermoSafe motief 503
Afb.: actiekleur verkeerswit 
RAL 9016, mat, roestvrijstalen 
handgreep HOE 500, motiefglas Float 
gematteerd met 7 heldere dwarsstro-
ken (10 mm hoog), UD-waarde tot 
ca. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe motief 504
Afb.: actiekleur kastanjekleurig 
CH 607 fijne structuur mat, roestvrijs-
talen handgreep HOE 500, motiefglas 
Float gematteerd met 5 heldere 
dwarsstroken (10 mm hoog),  
UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe motief 505
Afb.: actiekleur antracietgrijs 
RAL 7016, mat, roestvrijstalen 
handgreep HOE 500, motiefglas Float 
gematteerd met 4 heldere dwarsstro-
ken (10 mm hoog), UD-waarde tot 
ca. 0,9 W/(m²·K)***

€ 2998*

Alle ThermoSafe actie-

veiligheidsvoordeuren met beglazing 

in 7 kleuren (zonder zijdelen)

T H E R M O S A F E

Standaard**

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid
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€ 2998*

Alle ThermoSafe actie-

veiligheidsvoordeuren met beglazing 

in 7 kleuren (zonder zijdelen)

ThermoSafe motief 686
Afb.: actiekleur antracietgrijs 
RAL 7016, mat, roestvrijstalen 
handgreep HOE 600, motiefglas Float 
gematteerd met 7 heldere dwarsstro-
ken (10 mm hoog), 3-voudig 
thermisch isolerend glas, UD-waarde 
tot ca. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe motief 867
Afb.: actiekleur verkeerswit 
RAL 9016, mat, roestvrijstalen 
handgreep HOE 620, motiefglas Float 
gematteerd met 7 heldere dwarsstro-
ken (5 mm hoog), 5 mm groefbreed-
te, UD-waarde tot ca. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe motief 138 ■ NIEUW
Afb.: actiekleur grijsaluminium 
RAL 9007, fijne structuur mat, 
figuurglas Satinato, roestvrijstalen 
handgreep HOE 500, UD-waarde tot 
ca. 0,9 W/(m²·K)***

Standaard**

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw, geldig t/m 31-12-2020 bij alle deelnemende dealers in Nederland
** Bij voordeuren zonder zijdelen/bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen/bovenlicht tegen meerprijs

*** Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm 7
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ThermoSafe motief 871
Afb.: actiekleur antracietgrijs 
RAL 7016, fijne structuur mat, 
roestvrijstalen handgreep HOE 710, 
5 mm groefbreedte, UD-waarde  
tot ca. 0,87 W/(m² K)***

ThermoSafe motief 872
Afb.: actiekleur antraciet metallic 
CH 703, fijne structuur mat, roest-
vrijstalen handgreep HOE 615, 5 mm 
groefbreedte, UD-waarde tot 
ca. 0,87 W/(m² K)***

€ 2798*

Alle ThermoSafe actie-

veiligheidsvoordeuren zonder 

beglazing in 7 kleuren (zonder 

zijdelen)

ThermoSafe motief 860
Afb.: actiekleur verkeerswit 
RAL 9016, mat, roestvrijstalen 
handgreep HOE 700, UD-waarde  
tot ca. 0,87 W/(m²·K)***

Standaard**

RC 3
Gecertificeerde 

veiligheid

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw, geldig t/m 31-12-2020 bij alle deelnemende 
dealers in Nederland

** Bij voordeuren zonder zijdelen/bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen/
bovenlicht tegen meerprijs

*** Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

◀ ThermoSafe motief 871 in actiekleur antraciet metallic 
CH 703, fijne structuur mat, met optionele zijdelen en bovenlicht 
en garagesectionaaldeur L-profilering in Silkgrain antraciet 
metallic CH 703 9
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* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw met 4 weken levertijd, geldig t/m 31-12-2020 
bij alle deelnemende dealers in Nederland

Float, helder Float gematteerd Satinato Motiefglas

Entrees aantrekkeli jk vormgeven: 
zi jdelen en bovenlicht

vanaf € 709*

per zijdeel Float / Float / Float  

bijv. 400 × 2250 mm

Beglazingen

◀ ThermoSafe motief 860 in actiekleur antraciet metallic 
CH 703, fijne structuur mat, met optioneel zijdeel 11



Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat Steengrijs RAL 7030, fijne structuur mat Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat

Antracietgrijs RAL 7016, mat

Antraciet metallic CH 703, fijne structuur matVerkeerswit RAL 9016, mat Kastanjekleurig CH 607, fijne structuur mat

Helemaal naar eigen wens:
Zeven actiekleuren Zonder 

meerprijs

T H E R M O S A F E

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke 
RAL-kleur. Deuren met een donker oppervlak kunnen beter niet in de volle zon worden geplaatst, omdat de grotere materiaaluitzetting het functioneren van 
de deur kan beperken.

12
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HOE 500
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 600
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 610
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 615
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 620
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 700
Roestvrij staal, 
met decor-
middendeel

HOE 710
Roestvrij 
staal, 
geborsteld

HOE 501
Roestvrij staal, 
geborsteld

HOE 701
Roestvrij staal, 
met decor-
middendeel

Individueel design:
Handgreep naar keuze

Zonder meerprijs

Kies een individuele handgreep 

voor uw voordeurmotief

Meerprijs € 62*

Bij de keuze van de handgrepen 

HOE 501 of 701 voor uw 

voordeurmotief

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw, geldig t/m 31-12-2020 bij alle deelnemende dealers in Nederland

13
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UD-waarde 
tot

W/(m²·K)

0,47 RC 4
RC 3

Gecertificeerde 
veiligheid

Voordeuren
NIEUW: de roestvrijstalen/aluminium voordeuren ThermoPlan Hybrid en 
ThermoSafe Hybrid

Standaard RC 3 bij alle 
aluminium en roestvrijstalen/
aluminium voordeuren
Standaard RC 4 bij 
ThermoSafe Hybrid-
voordeuren zonder beglazing

Standaardslot H5 met elektrische deuropener of 
automatisch slot S5 Comfort incl. automatische 
deuropener voor deuropening van binnenuit door te drukken 
op een toets

Automatisch slot S5 Scan voor deuropening van buitenaf 
met uw vingerafdruk

Automatisch slot S5 Smart voor deuropening van binnenuit 
en buitenaf via BiSecur draadloos met standaard 
handzender HS 5 BS ter waarde van € 89

Automatisch slot S5 COde
voor deuropening van buitenaf door invoer van een code

Meer informatie over Hörmann-
voordeuren vindt u in de brochure 
“Voordeuren”.

Voor uw veil igheid en meer comfort: 
slotvarianten

Meerprijs € 947*

Meerprijs € 641*
Meerprijs € 1142*

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw, geldig t/m 31-12-2020 bij alle deelnemende dealers in Nederland

Automatisch slot S5 Bluetooth voor deuropening van 
binnenuit en buitenaf via Bluetooth-ontvanger en uw 
smartphone met de Hörmann BlueSecur app

Meerprijs € 641*

Meerprijs vanaf 

€ 95*
Elektrische deuropener 

voor slot H5

Meerprijs € 403*

Slot S5 Comfort

15
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Motief 860 Motief 138 
■ NIEUW

Motief 505 Motief 686 Motief 867

Motief 871 Motief 503

Motief 872

Motief 501

Motief 504Motief 502

Motief 189

A C T I E - V O O R D E U R E N  T H E R M O S A F E

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw, geldig t/m 31-12-2020 bij alle deelnemende dealers in Nederland

ThermoSafe
actiedeuren 

zonder beglazing

€ 2798*vanaf

ThermoSafe
actiedeuren  

met beglazing

€ 2998*vanaf


