
NIEUWE PRODUCTEN 2021
Innovaties voor ons gezamenlijke succes

50 VOLTREFFERS
VOOR DE OBJECT-  
EN WONINGBOUW
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ELEGANTER
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G A R A G E D E U R E N

Modern oppervlak met 
leisteenstructuur
• Slategrain-oppervlak voor een modern deuraanzicht
• Dezelfde prijs als het Woodgrain-oppervlak
• Verkrijgbaar voor garagesectionaaldeur  

met M- en L-profilering

In verkeerswit RAL 9016   
en antraciet RAL 7016 

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

In 15 voorkeurkleuren en in RAL-kleuren naar keuze

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur
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Diamond Black

Diamond Anthracite

Diamond Basalt

Diamond Stone

Diamond Grey

Diamond Brown

Diamond Green

Diamond Red

Galvanisatie

Dubbelwandig paneel

Eindlaag met zeer harde 
beschermingslak

Innovatieve digitale afdruk

Grondlaag

Duragrain 
Diamond
• Glad oppervlak in 8 moderne 

kleuren
• Eindlaag uit zeer harde 

beschermingslak
• Bijzonder krasvast en vuilafstotend
• Exclusief verkrijgbaar voor de 

garagesectionaaldeur RenoMatic

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021
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G A R A G E D E U R E N

Beschermende coatings
• Verkrijgbaar voor garagesectionaaldeuren  

in de oppervlakken Woodgrain en Silkgrain

Eindlaag

• Zeer harde beschermingslak aan de buitenkant 
van het paneel

• Krasvast, vuilafstotend en bijzonder ongevoelig 
voor weersinvloeden

Eindlaag “Anti-graffiti”

• Aan de buitenkant van het paneel alsmede  
op beglazings- en design-elementen

• Bijzonder ongevoelig voor weersinvloeden
• Verwijderen van graffiti met in de handel 

verkrijgbare speciale reinigingsmiddelen mogelijk

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Trendkleuren als 
voorkeurkleuren
• Passen bij een moderne architectuur
• Verkrijgbaar voor garagesectionaaldeuren  

in de oppervlakken Woodgrain en Silkgrain

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

CH 703 Antraciet metallic

RAL 9005 Gitzwart

RAL 7039 Kwartsgrijs

RAL 7015 Leigrijs

RAL 7012 Basaltgrijs

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke 
RAL-kleur

Galvanisatie

Dubbelwandig paneel

Eindlaag of anti-graffiti-laag

Polyestergrondlaag

6



Nieuwe kleur  
Noir 2100 Sablé
• Edel deuraanzicht in antraciet 

metallic
• Verkrijgbaar voor 

garagesectionaaldeuren in de 
oppervlakken Woodgrain en 
Silkgrain

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

7



G A R A G E D E U R E N

Zijdelingse 
sectionaaldeur 
BR 30
• Veilig sluiten van de deur dankzij 

de optionele deurhandgreep en 
3-puntsvergrendeling aan de sluit- 
en bochtzijde

• Verdiepte greep voor een 
eenvoudige handmatige bediening

• Verbeterd afdichtingssysteem

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021

Set Reno RC
• Speciaal voor de vervanging van 

kanteldeuren zonder demontage 
van de aanslagrail

• Set met speciale vloerafdichting  
en oploopstuk

• Verkrijgbaar voor 
garagesectionaaldeuren

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021
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Garageroldeur 
RollMatic T
• Snellere montage door 

voorgeboorde geleidingsrails en 
voorgemonteerde wikkelbuis incl. 
bekleding

• Plaatsbesparende constructie 
dankzij smalle geleidingsrails en 
compacte buismotor

• Standaard valbeveiliging en 
sluitkantbeveiliging voor een veilige 
deurbediening

• Besturing in een elegante 
behuizing met led-verlichting

• Standaard afstandsbediening met 
BiSecur-radiosysteem

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

ProMatic 4 Accu
• Openingssnelheid van max. 

16 cm/s
• Lange accugebruiksduur van  

40 tot 60 dagen
• Optionele solarmodule
• Geschikt voor kantel-, sectionaal- 

en garagedeuren tot 4000 mm 
breed

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021
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V O O R -  E N  I N G A N G S D E U R E N

Nieuwe deurmotieven 
Thermo65
• Motief 610S met elegant deuraanzicht 

zonder beglazingspaneel 
• Motief 730B met rechthoekige beglazing 

en roestvrijstalen omraming 
• Motief 830S met rechthoekige beglazingen 

en roestvrijstalen omraming 
• Motief 840S met ruitvormige beglazing  

en roestvrijstalen omraming 

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Thermisch onderbroken 
geluidsisolerende deur
• Geluidsisolatieklasse 3 (43 dB)
• Ideaal als galerijdeur
• Optioneel met geluidsisolatieklasse 2 (38 dB) 

dankzij neerdalende vloerafdichting
• Goede warmte-isolatie met een U-waarde 

van max. 0,95 W/ (m²·K)
• Verkrijgbaar voor Thermo65 motieven 010  

en 700

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Spionspiegelglas 
• Spiegeling aan de lichtere kant
• Doorkijk van de donkere naar  

de lichtere kant
• Optioneel met gecertificeerde 

RC 2-veiligheidsbeglazing
• Optioneel voor zijdelen en bovenlicht  

(geen RC 2 mogelijk)
• Verkrijgbaar voor Thermo65 motieven  

610N, 700N en 810N

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Alleen bij Hörmann
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Thermo65  
black.edition 
Beslagen in edel gitzwart RAL 9005

• Buitenhandgreep HB 38-2,  
optioneel ook in RC 2-uitvoering

• Binnenkruk
• Krukgarnituur D110 voor binnen 

en buiten
• Roestvrijstalen beglazingspaneel met 

hetzelfde aanzicht in gitzwart RAL 9005 
bij motief 700

• Verkrijgbaar voor de motieven 010, 015, 
515 en 700

Trendkleuren als 
voorkeurkleuren
• Passen bij een moderne architectuur
• Met hetzelfde aanzicht als 

garagesectionaaldeuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021
RAL 7012 Basaltgrijs

RAL 7015 Leigrijs

RAL 7037 Stofgrijs

RAL 7039 Kwartsgrijs

CH 907 Grijsaluminium

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar  
met de respectievelijke RAL-kleur 11



A L U M I N I U M  V O O R D E U R E N

Klassieke ThermoSafe-motieven
• 11 motieven met een hoogwaardige profiellijst 
• 3 motieven met een gefreesde profilering 
• Optioneel bij motieven zonder beglazing met binnenkanten  

in hetzelfde aanzicht, passend bij klassieke binnendeuren
• Optionele messingkleurige handgreep 14-4 

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021
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Motief 414 Motief 416 Motief 419 Motief 420

Motief 421 Motief 451 Motief 452 Motief 453

Motief 455 Motief 456 Motief 457

Motief 422

Motief 454

Motief 459
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A L U M I N I U M  V O O R D E U R E N

black.edition 
beslagen 
• Buitenhandgreep HOE 501 met 

poedergrondverf in gitzwart mat 
RAL 9005

• Bijzonder harmonieus deuraanzicht 
dankzij binnenkruk D-360 met hetzelfde 
aanzicht 

• Verkrijgbaar voor aluminium voordeuren 
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid en ThermoCarbon

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Binnenkruk “D-360”
• Hoogwaardig deuraanzicht  

in een modern design
• Verkrijgbaar voor alle aluminium 

Voordeuren
• Naar keuze in 4 uitvoeringen  

 Gitzwart RAL 9005, mat, ronde rozet 
 Verkeerswit RAL 9016, mat,  

ronde rozet 
 Roestvrij staal, mat, ronde rozet 
 Roestvrij staal, mat, vierkante rozet

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

14



15



Trendkleur stofgrijs
• Voor een modern deuraanzicht
• Bijzonder elegant met beslagen uit de black.edition
• Verkrijgbaar voor houten deuren met Duradecor-oppervlak in de uitvoeringen: 

 
BaseLine 
DesignLine Concepto ultramat, leisteen en linnen 
DesignLine Stripe 15 
DesignLine Steel / Plain

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

B I N N E N D E U R E N
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Contrastrand 4Protect
• Voor het bijzondere accent in de deurvormgeving
• Verkrijgbaar voor alle houten deuren met Duradecor-oppervlak
• Kleur van de rand naar keuze in: 

 
 Zwart 
 Taupe 
 Stofgrijs 
 Antraciet 
 Wit 
 Lichtgrijs

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*
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B I N N E N D E U R E N

DesignLine Plain
• Exclusieve accenten door in hetzelfde vlak 

liggende applicaties
• Naar keuze in 3 nieuwe kleuren: 

 
 Goud 
 Brons 
 Zwart

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*
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Duradecor-oppervlak 
geborsteld wit
• Naar keuze met houtnerf in de lengte-  

of nieuw in de dwarsrichting 
• Verkrijgbaar voor houten deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

ClassicLine  
in RAL-kleur  
naar keuze  
• Gelakt oppervlak met individuele kleurstelling 

in RAL-kleur naar keuze
• Verkrijgbaar voor de ClassicLine-deuren Georgia, 

Kontura en Montana

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*
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B I N N E N D E U R E N

Kruk Linea Planar  
black.edition 
• Elegant aanzicht in gitzwart RAL 9005
• Krukrozet in hetzelfde vlak liggend in het  

deurblad aangebracht
• Verkrijgbaar voor alle houten deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

Sloten en sluitplaten 
• Magneetschootslot met korte slotplaat  

en passende sluitplaat
• Voor een modern deuraanzicht met subtiele 

beslagen
• Verkrijgbaar voor stompe deuren met 

magneetschoot

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

Euroscharnier verborgen 
3D black.edition 
• Voordelig, verborgen liggend scharnier in elegant 

zwart RAL 9005
• Harmonieus deuraanzicht met kruk  

uit de black.edition
• Verkrijgbaar voor stomp sluitende houten deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

Krukken, scharnieren, sluitplaat en 
slotplaat in de black.edition

Alleen bij Hörmann
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Moderne krukgarnituren
Handgreepserie Bicolor systeem 162 

• Elegant deuraanzicht door krukrozet met 
kleurenaccenten

• Naar keuze in de kleurencombinaties zwart 
mat / brons (zie afb.), zwart mat/goud, wit mat/
brons, wit mat/goud of antraciet/roestvrij staal

Handgreepserie Bicolor systeem 250 

• Elegant deuraanzicht door krukrozet met 
kleurenaccenten

• Naar keuze in de kleurencombinaties  
zwart mat / brons, zwart mat / goud,  
wit mat / brons, wit mat / goud (zie afb.)  
of antraciet / roestvrij staal

Handgreepserie Lucia 

• Naar keuze in de uitvoering Professional of in 
de in hetzelfde vlak liggende uitvoering Piatta

• Optioneel met Smart2Lock voor 
deurvergrendeling bij de handgreep

Handgreepserie Leaf Light 

• Naar keuze in kasjmiergrijs (zie afb.)  
of roestvrij staal

Handgreepserie Remote 

• Naar keuze in kasjmiergrijs (zie afb.)  
of roestvrij staal

Handgreepserie Avus One 

• Naar keuze in kasjmiergrijs (zie afb.)  
of roestvrij staal

• Optioneel met Smart2Lock voor 
deurvergrendeling bij de handgreep

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*
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B I N N E N D E U R E N

Glazen deuren in Industrial Style
• Beglazingen Clear en Clear White met elegante zwarte lijnen
• Bijzonder stijlvol met kruk en beslagen uit de black.edition
• Naar keuze in twee uitvoeringen: 

 Loft-Design 1–5 
 Loft-Design 2–5

• Verkrijgbaar als draai- en schuifdeur of als lichtuitsparing LA 8  
en LA 26 voor houten deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*
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Verhoogde 
geluidsisolatie
• Geluidsisolatieklasse SK1 door optioneel 

vloerafdichtingsprofiel en beglazing met 
gelaagd veiligheidsglas

• Verkrijgbaar voor glazen deuren Float  
helder  en Satinato 

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

Schuifdeuren 
met zijdeel 
• Uitvoering SlideCompact
• Combinatie van houten of glazen deurblad  

met zijdeel met beglazing
• Max. transparantie als glazen schuifdeur
• Interessant alternatief bij openingsbreedtes 

voor 2-vleugelige deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

Beslagset Puristo S 
• Naar keuze in kasjmiergrijs (zie afb.)  

of roestvrij staal
• Optioneel met Smart2Lock voor 

deurvergrendeling bij de handgreep
• Verkrijgbaar voor alle glazen deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

* n.v.t. voor NL 23



B I N N E N D E U R E N

Stalen loftdeuren
• Industrial Style voor object- en woningbouw
• Max. elementgrootte van 5000 × 4000 mm 
• Smal profielaanzicht van 76 mm (deur) of 35 mm (vaste beglazing)
• Opgezette dwarsstijlen met een aanzichtbreedte van slechts 15 mm , 
• Naar keuze met hoekglaslijst  of glaslijst Slim 
• Beslagen naar keuze in gitzwart RAL 9005  of roestvrij staal

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Gave woonkamers
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Stijlvolle kantoren
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VEELZIJDIGER
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O B J E C T D E U R E N

Thermisch onderbroken 
brandwerende deur 
• FS Thermo65 motief FS THP 010
• Goedkeuring voor brandveiligheidsklasse EI230
• Thermisch onderbroken deurblad en kozijn voor 

buitentoepassingen
• Goede warmte-isolerende waarde  

van 0,93 W/ (m²·K)
• Ook verkrijgbaar met handgreep HB 38-2  

en meervoudige vergrendeling

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021

Specievrije montage  
bij stalen kozijnen 
• Voor aluminium objectdeuren met omraming  

uit kokerprofiel
• Met mineraalwolvulling
• Snelle en schone montage
• Speciaal voor kozijnen met eindlaag
• Verkrijgbaar als hoek- en muuromvattend kozijn

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Alleen bij Hörmann
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Stalen objectdeur  
D65-1 light 
• Stabiele en voordelige objectdeur voor 

binnentoepassingen met hetzelfde aanzicht als stalen 
objectdeuren OD door een deurbladdikte van 65 mm

• Lager gewicht dankzij volledig verlijmde 
honingraatvulling

• Optionele uitbreidingssets voor beglazingen, 
ventilatieroosters of vloerafdichting

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021

Universeel hoekkozijn 
in F90 B houten 
constructie 
• Met aanvullend kozijn Vario B53 voor 

montagewanden
• Verkrijgbaar voor stalen objectdeuren D65 OD
• Verkrijgbaar voor stalen objectdeuren H3 OD

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021
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O B J E C T D E U R E N  /  K O Z I J N E N

Aandrijvingen tegen 
een aantrekkelijke 
pakketprijs 
• Aandrijvingspakket Economy: eenvoudige 

oplossing voor barrièrevrije doorgangen
• Aandrijvingspakket Protect: comfortabele 

oplossing voor hygiënische ruimtes
• Verkrijgbaar voor aluminium / stalen objectdeuren 

met omraming uit kokerprofiel en stalen /
roestvrijstalen objectdeuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Hefdeur met 
CE-markering 
• Brandwerende hefdeur FHT-OD 30, FHT-OD 90
• Max. grootte tot 7000 × 6125 mm
• Standaard met motorische openingshulp

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Brandwerend gordijn 
FlexFire 
• Goedkeuring in de brandveiligheidsklassen EW30 

en EW60
• Voorkomt als ruimte-afsluiting de vlamdoorslag  

en de overdracht van brand door warmtestraling

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

EW30 EW60
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Stalen kozijnen  
met verborgen 
Euroscharnier 3D 
• Toepasbaar tot een deurbladgewicht van 60 kg
• Naar keuze voorbereid voor inbouw achteraf of 

af fabriek gemonteerd
• Verkrijgbaar in alle kozijnprofielen voor stomp 

sluitende deurbladen tot een deurbladdikte van 
40 mm

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Schuifdeurkozijn met 
mechanische 
zelfsluiting 
• Mechanische deursluiter met geïntegreerde 

intrekdemper en openhoudfunctie
• Verkrijgbaar voor houten of glazen deurbladen 

met een deurbladgewicht tot 100 kg

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021
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K O Z I J N E N

VarioFix-kozijn voor 
deurbladen tot 80 kg 
• Montage met Hörmann 2-K-montageschuim
• IFT-getest
• Verkrijgbaar voor deurbladen met opdek en 

stomp sluitende deurbladen tot 80 kg

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

VarioFix 3-delig 
gebundeld 
• Naar keuze voorzien van grondverf  

of van een eindlaag
• Ruimtebesparend transport
• Verkrijgbaar voor deurbladen met opdek  

en stomp sluitende deurbladen

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Variabel telescopisch 
kozijn 
• Eenvoudige montage door universeel 

trapeziumanker
• Variabele wandcompensatie door  

aanpassing van de muurdikte tot 50 mm 
(afhankelijk van de muurdikte)

• Verkrijgbaar voor deurbladen met opdek  
tot 120 kg

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Alleen bij Hörmann

Alleen bij Hörmann
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Voorraadprogramma 
VarioFix vaststaande 
vensterelementen 
• Poedercoating in RAL 9016
• Compleet element af fabriek met beglazing
• Voorraadgroottes: 

1200 mm × 400 mm (MD 125 mm) 
1200 mm × 1050 mm (MD 125 mm)

• Uitrusting met glaslijst L11, 
beglazingsafdichting in wit, beglazing enkel 
veiligheidsglas 6 mm

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

VarioFix in  
roestvrij staal 
• Elegant aanzicht door gelast verstek
• Leverbaar in roestvrij staal V2 A of V4 A voor 

ruimtes met eisen aan corrosiebescherming
• Stofdichte bevestiging met 

2-K-montageschuim
• Variabele montage voor alle wandtypes dankzij 

instelbare muurdiktes van –5 mm / +15 mm
• Vaststaande vensterelementen naar keuze met 

glaslijst L21 of L22
• Kozijn toepasbaar voor deurbladen met opdek 

en stomp sluitende deurbladen tot 50 kg of 
een deurbladgewicht tot 80 kg

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Alleen bij Hörmann
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SNELLER
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I N D U S T R I E D E U R E N

Industriële sectionaaldeuren 
serie 60
Verbeterde constructie

• Zachte, slijtagearme deurloop dankzij geoptimaliseerde 
looprailradius en vergrote looprollen 

• Tot 5 dB(A) rustigere deurloop dankzij speciale optionele silent 
looprollen / looprolhouder

• Optionele kunststof kozijnvoet voorkomt roest  
op het deurkozijn 

• Lage-lateibeslag met een benodigde lateihoogte van 200 mm 
zonder verlies van de doorrijhoogte

• Verbeterde vloerafdichting, met optionele toebehoren  
tot luchtdichtheidsklasse 4

• Optioneel ThermoFrame met nieuw afstandsprofiel en aanvullende 
latei-tegenafdichting

Eenvoudige montage en onderhoud

• Nauwkeurige verbinding van looprail en radius door 
overgangsdelen 

• Snellere montage door minder onderdelen en vastgeklemde 
bouten 

• Minder ophangingspunten door optionele C-rail
• Instelbare sluithoogte bij draai- en schuifgrendels
• Uitsparing bij de kozijnvoet voor de eenvoudigere afwerking 

van de vloer achteraf

Alleen bij Hörmann

36



Hoge veiligheid

• Geen omhoogdrukken van het 
bovenste paneel en zeer zachte 
deursluiting dankzij nieuwe dubbele 
looprollen 

• Hoge inbraakwering in alle 
deuruitvoeringen en deurmaten dankzij 
standaard optilbeveiliging aan beide 
zijden 

• Optionele, gecertificeerde RC 2 
veiligheid conform DIN/TS 18194 voor 
extra inbraakbeveiliging

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Deuropening tot max. 
1 m/s: de snelste 
sectionaaldeur van de 
nummer 1 van Europa

De gecertificeerde RC 2 veiligheid conform  
DIN/TS 18194 wordt door adviesinstanties  
van de politie in Duitsland aanbevolen. 
Meer informatie vindt u op:  
www.k-einbruch.de
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I N D U S T R I E D E U R E N

Industriële aandrijvingen 
WA 500 FU 
• Hoge deurloopsnelheid van max. 1 m/s 

met besturing 560 of max. 0,5 m/s 
met besturing 545

• Soft-start en soft-stop voor een rustige 
deurloop

• Constante deurloopsnelheid ook bij verhoogde 
en verticale beslagen (H- en V-beslagen)

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Aandrijving  
ITO 500 FU 
• Hoge deurloopsnelheid 

max. 0,5 m/s met besturing 560 of 
max. 0,3 m/s met besturing 545

• Plafondkettingaandrijving met frequentie-
omvormer op basis van de WA 500 FU

• Soft-start en soft-stop voor een rustige 
deurloop

• Verkrijgbaar voor industriële sectionaaldeuren, 
kanteldeur ET 500 en schuifdeur ST 500

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

* vergeleken met de WA 400 FU met besturing B 460 FU

Twee keer zo snelle 
deuropening*

Snelheidsregeling bij conische kabeltrommels

Alleen bij Hörmann
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Voor een maximale 
deurloopsnelheid

Besturing 545 
• Deurloopsnelheden van max. 0,5 m/s met de 

aandrijving WA 500 FU
• 4-voudig 7-segment-display voor tijdsmelding 

van gebeurtenissen
• Eenvoudige installatie via BlueControl-app 

dankzij standaard Bluetooth
• Energiebesparende functie
• Automatische dichtloop programmeerbaar
• Uitschakelfunctie bij installatie van een fotocel 

in het deurkozijn
• HCP-bus interface voor intelligent toebehoren 

zoals SmartControl-gateway voor vooruitziend 
onderhoud op afstand

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Besturing 560 
Extra functies t.o.v. besturing 545:

• Deurloopsnelheden van max. 1,0 m/s  
met de aandrijving WA 500 FU

• Verlicht toetsenbord
• 2e openingshoogte instelbaar
• Standaard optierelais bijv. voor het aansluiten 

van eindpositiemeldingen, vergrendelingen, 
verlichting etc.

• Uitbreidbaar naar rijwegregeling
• 2 standaard tijdschakelklokken voor  

de programmering van scenario's  
in twee verschillende tijdsbestekken

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Ca. 20 % voordeliger*

* vergeleken met de WA 400 FU met besturing B 460 FU

Standaard met BlueControl

Standaard met BlueControl

Alleen bij Hörmann

Alleen bij Hörmann
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I N D U S T R I E D E U R E N

BlueControl
• App voor ingebruikname, service en onderhoud van industriële deuren 

met de besturingen 560 en 545
• Gratis downloaden en gebruiken van de app
• Overzichtelijke instellingen in tekstvorm
• Toegang ter plaatse via Bluetooth zonder online-verbinding

Nuttige functies besparen tijd:
• Eenvoudig scannen van de deurgegevens via een QR-code
• Comfortabel opslaan en overbrengen van sjablonen voor de 

programmering van identieke installaties
• Snel overzicht van alle menu-instellingen
• Praktisch uitlezen van gebeurtenissen en storingen met een tijdsmelding
• Tijdsbesparende overdracht van besturingsgegevens via e-mail  

(bijv. aan de Technische Dienst)
• Eenvoudig resetten van de onderhoudsteller

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Slimme inrichting en instelling  
van de deurbesturing via de app
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SmartControl • 24/7 bewaking en technische analyse van de deuren  
ook op afstand

• Online portaal met alle belangrijke informatie over  
de deuren bijv. foutmeldingen of aantal deurbedieningen

• Geen software-installatie nodig
• Kostenbesparing door minder en kortere servicebeurten
• Snel verhelpen van fouten door online toegang tot  

de deurbesturing
• Minder of kortere stilstandtijden door vroegtijdige vervanging 

van slijtage-onderdelen
• Programmering van menu-instellingen
• Push-meldingen als geconfigureerde gebeurtenissen 

optreden, bijv. max. deurcycli voor servicebeurten
• Optimalisatie van service- en onderhoudsbeurten door  

een vooruitziende planning
• Aansluiting van max. 2 besturingen uit de serie 500 mogelijk
• Verkrijgbaar voor alle Hörmann-industriedeuren met 

besturing 545 en 560 en voor alle Hörmann-snelloopdeuren 
(vanaf bouwjaar 2015)

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

SmartControl

Online analyse en service voor 
een betrouwbare deurfunctie
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I N D U S T R I E D E U R E N

Spiraalroldeur HS 7030 PU 42
Groter maatbereik  
tot een breedte van max. 8000 mm en een hoogte van 5000 mm

• Uitbalancering door middel van veren

Bijzonder service- en onderhoudsvriendelijk  
tot een breedte van max. 5000 mm en een hoogte van 5000 mm

• Uitbalancering door middel van contragewichten
• Minder werkingsgeluiden dankzij rustige deurloop
• Minder slijtage (vergeleken met de uitbalancering door  

middel van veren)

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting 
conform DIN TS 18194

De gecertificeerde RC 2 veiligheid conform DIN/TS 18194 
wordt door adviesinstanties van de politie in Duitsland 
aanbevolen.
Meer informatie vindt u op: www.k-einbruch.de
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Geluidsisolerende deur 
HS 5015 Acoustic 
• 42 mm hol aluminium profiel, gevuld met 5 mm 

PVC en 30 mm PU-schuim
• Geluidsisolatie (zonder beglazing) 31 dB
• Nieuw met spiraalbeslag en V-beslag

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Veiligheidslichtscherm 
• Bijzonder betrouwbare functie dankzij geringe 

afstand van de lichtstralen van slechts 45 mm 
tot een openingshoogte van max. 2500 mm

• Onderhoudsvriendelijk dankzij de diagnose  
van elke afzonderlijke lichtstraal

• Deurvriendelijk dankzij soft-stop-functie  
bij de herkenning van hindernissen  
(bij een deurloop die nog voldoende lang is)

• Inbraakwerend door een melding bij 
gewelddadig omhoog schuiven van het 
deurblad

• Automatische correctie van de eindposities  
bij uitrekken van het doek

• Standaard bij alle flexibele snelloopdeuren* 
alsmede bij alle spiraalroldeuren en Speed-
sectionaaldeuren

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

* behalve V 4008 SEL, V 2012, V 3015 Clean, V 3009, V 10008, 
V 6030 Atex
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I N D U S T R I E D E U R E N

Snelloopdeur V 3010
• Zelfdragende deurconstructie
• Zeer korte montagetijden dankzij een 

deurconstructie die voor 80 % is 
voorgemonteerd

• Openingssnelheid van ca. 1 m/s
• Ruimtebesparend geïntegreerde besturing 

(optioneel in IP 65 sproeidicht)
• Geen productie-uitval na een crash  

dankzij het zelfherstellend doek
• Ook verkrijgbaar in roestvrij staal

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

ShopRoller SR FTK
• Vrijdragende constructie
• Ook geschikt voor niet-dragende wanden,  

bijv. glas-aluminium gevels
• Geen zichtbare bevestigingspunten
• Geschikt voor elke inbouwsituatie
• Eenvoudige en snelle montage

■ Reeds leverbaar
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Decotherm ventilatie-
elementen
• Opstelling zoals raamprofielen Standard  

of Logistic
• Voldoet aan wettelijke voorschriften
• Natuurlijke ventilatie, evt. geen extra 

ventilatiesysteem nodig
• Verkrijgbaar voor roldeur DD, roldeur SB,  

roldeur TGT

Ventilatierooster

• Ventilatiedoorlaat: ca. 27,35 cm²/roosterelement

Ventilatie-opening

• Bij een deurhoogte ≤ 2500 mm enkel met 
dodemansbediening of met intrekbeveiliging bij 
roldeur SB en DD leverbaar

• Ventilatiedoorlaat: ca. 57,8 cm²/openingselement

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Exclusief deuraanzicht 
voor deuren voor 
collectieve garages
• Vulling van gesinterde kwarts-onderplaat  

in de oppervlakken Corten-staal, steen, beton
• Voor de inbouwsituaties in hetzelfde vlak 

liggend, in de dagopening, achter  
de dagopening

• Verkrijgbaar als motief 499 voor kanteldeur 
ET 500, schuifdeur ST 500, kanteldeur N 500 
(steeds zonder loopdeur), met zijdelings  
of bovenste vast element

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021 op aanvraag
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Ca. 55 % betere warmte-isolatie* 
in ruststand en tijdens het laden

D O C K E Q U I P M E N T

Dockleveller  
HTL2 ISO

• Optimale isolatie bij het laden dankzij een 50 mm dik 
isolatiepaneel onder het platform en een meebewegend 
isolatiepaneel onder de lip 

• Standaard perfect geschikt voor koelwagens met een langere 
laadvloer dankzij lip type IC met een vrije opleg van ca. 
390 mm 

• Montagevriendelijk dankzij volledig voorgemonteerde isolatie
• Onderhoudsvriendelijk dankzij goed bereikbare hydraulica

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

* vergeleken met een niet-geïsoleerde dockleveller

Aangemeld voor patent: meebewegend 
isolatiepaneel onder de lip

Alleen bij Hörmann
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Reducering van transmissieverliezen

• Door 50 mm dikke isolatiepanelen direct 
onder de dockleveller en lip 

• Isolatie van de dockleveller en de vloer van 
de hal op vrijwel dezelfde hoogte

Reducering van warmteverliezen  
door ventilatie

• Dankzij dynamische afdichtingen 

Combinatie met dieper lopende 
sectionaaldeur

• Deurgeleiding vóór de dockleveller
• Toegevoegd onderste deurpaneel, dieper 

lopend tot op het isolatiepaneel van de 
dockleveller 

• Optimale afdichting ook rond de laaddock
• Eenvoudige putconstructie dankzij de kleine 

uitsparing t.b.v. de deurgeleiding
• Overdracht van de stootkrachten naar de 

vloer van de hal 
• Meer informatie op pagina 48

Maten en uitvoeringen

• Nominale belasting 60 kN
• Standaardmaten tot een lengte van 

3000 mm
• Uitschuifbare lip 650 mm of 1150 mm  

(bij bestellengte 2 m -> lip max 950 mm)
• Alle inbouwmodellen mogelijk
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D O C K E Q U I P M E N T

Dieper gelegen 
sectionaaldeur
• Uitgerust met toegevoegd onderste deurpaneel 

voor perrons met deurgeleiding vóór de 
dockleveller (bijv. HTL2 ISO of DOBO) 

• Bijzonder geschikt voor gekoelde hallen dankzij 
een geringe uitsparing voor de deurgeleiding

• Uitstekend afgedicht rond de laaddock dankzij 
een centreer- en afdichtingseenheid 

• Verkrijgbaar voor industriële sectionaaldeur 
SPU 42, SPU 67 Thermo, APU 42, APU 42 
Thermo, SPU 67 Thermo

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021
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Bovendeel lift mee 
omhoog als het 
voertuig omhoog 
wordt gepompt

Zijdeel wijkt bij 
onnauwkeurig docken 
uit zonder beschadigd 
te raken

Dockshelter DDF 10
• Constructie zonder staalprofielen
• Bijzonder robuust door met schuimstof gevulde 

zijkussens
• Bevestiging van de zijflappen met klittenband 

voorkomt inscheuren als de flappen worden 
uitgerekt

• Zeer flexibel dankzij een meebewegend bovendeel
• Bijzonder montagevriendelijk dankzij een 

voorgemonteerd kopdeel en een omraming  
voor zijkussens

• Geschikt voor renovatie dankzij een contour met 
grotendeels hetzelfde aanzicht als de dockshelter 
met flappen en stangen

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

NIEUW: bijzonder 
montagevriendelijk!
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STERKER
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T O E G A N G S C O N T R O L E S Y S T E M E N

Security Line poller  
met stenen bekleding

• Verkrijgbaar voor vaststaande en automatische 
pollers met een diameter van 275 mm  
in de hoogtes 600 en 800 mm *

• Naar keuze in veel soorten natuursteen
• Unieke vormgevingsmogelijkheid door hetzelfde 

aanzicht van vaststaande en automatische pollers
• Optioneel met individuele cilinderafdekking
• Te combineren met andere uitrusting uit het 

standaardprogramma

■ Leverbaar op aanvraag

* uitgezonderd RI-uitvoering en pollers  
met elektromechanische aandrijving

Automatische poller met stenen bekleding

Alleen bij Hörmann
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Wegblokkering  
Road Blocker 1000 SF

• Eenvoudige en snelle montage op een afgewerkte 
vloer, zonder grondwerkzaamheden

• Alleen installatie van de stroomvoorziening vereist
• Afsluithoogte 1000 mm
• Doorrijbreedte 3,5 m – 4,5 m – 5,5 m
• Cycli per dag: 2000
• Optioneel met EFO noodbediening
• M30 overeenkomend met PAS68/IWA14-1/ASTM
• Toepasbaar als tijdelijke voertuigblokkering

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021
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T O E G A N G S C O N T R O L E S Y S T E M E N

Herkenning van 
kentekens voor  
betaald parkeren
• Comfortabele herkenning van kentekens door 

een camera en automatische opening van de 
slagbomen tijdens het inrijden

• Veilige registratie van gegevens dankzij een 
versleutelde overdracht

• Eenvoudig betalen zonder parkeerticket dankzij 
invoer van het kenteken in de automatische 
betaalautomaat

• Controle van het kenteken door een camera en 
opening van de slagboom tijdens het uitrijden

• Beheer en analyse comfortabel en eenvoudig 
via web-control

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Herkenning van 
kentekens voor 
slagbomen (ANPR)
• Comfortabel en snel in- en uitrijden
• Geïntegreerde beheersoftware
• Eenvoudig beheer van voertuigkentekens via 

OnlineControl
• Geen extra identificatie vereist
• Verkrijgbaar voor de slagbomen SH 300, 

SH 600, SH 800

■ Reeds leverbaar
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Hörmann Access  
Control HAC
• Zelf ontwikkeld systeem voor slagbomen  

en automatische pollers
• Flexibel in- en uitrijbeheer
• Comfortabele storingsherkenning
• Eenvoudige bediening van mobiele en stationaire 

apparaten via de webbrowser
• Montage standaard bij slagbomen en optioneel  

bij pollers

Een overzicht over alle functies

• Comfortabel gebruikersbeheer incl. gebruikersgroepen
• Beheer van max. 2000 identificatiemiddelen voor het 

regelen van doorgangen
• Uitgifte individuele toegangsverleningen
• Meldingsgeheugen tot max. 30 dagen (lokaal) 

of onbeperkt bij een online verbinding

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021
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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
www.hormann.be

We gebruiken 100% groene stroom van

Het groene-stroomlabel van 

Duitse milieuverenigingen


