
“Europa´s nr. 1 voor 
garagedeuren en 
huisdeuren heeft 
ons overtuigd!”

Voordeur  
zonder zijdeel

€ 1698*vanaf

Automatische
garagedeur

€ 949*vanaf
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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, 2500 × 2250 mm) 
zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig  
t/m 31-12-2019 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

** Meerprijs alleen van toepassing op de RenoMatic Planar, 
prijs incl. 21% BTW.

Garagesectionaaldeur RenoMatic
incl. ProMatic-aandrijving

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

• ProMatic-aandrijving met moderne BiSecur-radiotechniek 
en extra openingshoogte voor ventilatie van de garage

• Actieformaten: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm

Hörmann kwaliteit
Made in Germany Meer informatie vindt u op www.hormann.nl

HSE 4 BS-handzender:  
zwart structuuroppervlak,
met oog voor sleutelhanger

Alle deuroppervlakken worden geleverd 
met zilverkleurige verzinking en 
beschermingslak op de binnenzijde 
van de deur.

Het Woodgrain-oppervlak, bij  
deuren met M-profilering,valt op  
door het authentieke zaagsnedemotief  
en de robuustheid. (afbeelding links in 
RAL 9016, verkeerswit)

Het nieuwe gladde Planar-oppervlak, 
voor deuren met L-profilering, in de  
6 exclusieve Hörmann-kleuren  
Matt deluxe valt op door elegantie.  
(Afbeelding links in CH 703, Matt deluxe, 
antraciet metallic)

Het gelakte Decocolor-oppervlak 
wordt aangeboden met natuurlijke  
houtlook in 3 actiedecors. (Afbeelding 
links in decor Golden Oak)

M-profilering,
Woodgrain in

6 actiekleuren  
en 3 actiedecors

L-Sicke,
Planar

6 actiekleuren  
en 3 actiedecors

€ 949* € 1149*slechtsslechts

CH 9016 Matt deluxe,
verkeerswit

RAL 8028,
terrabruin

Decocolor 
Decor Golden Oak

CH 8028 Matt deluxe,
terrabruin

Decocolor 
Decor Golden Oak

Decocolor 
Dekor Dark Oak

Decocolor 
Decor Night Oak

Decocolor 
Decor Dark Oak

Decocolor 
Decor Night Oak

CH 703,
antraciet metallic

RAL 7016,
antracietgrijs

CH 703 Matt deluxe,
antraciet metallic

CH 7016 Matt deluxe,
antracietgrijs

RAL 9006,
witaluminium

RAL 9007,
grijsaluminium

CH 9006 Matt deluxe,
witaluminium

CH 9007 Matt deluxe,
grijsaluminium

RAL 9016,  
verkeerswit

€ 100** meer
Voor slechts

heeft u een 50%  
snellere aandrijving  

incl. een HS 5 BS 
handzender  

(Supramatic E)


