
Actie-voordeuren 2021
Stalen / aluminium voordeuren Thermo65 incl. RC 2-veiligheidsuitrusting

Thermo65
zonder beglazing

vanaf € 1775*

incl. RC 2 
veiligheidsuitrusting



* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig t/m 31-12-2021 bij alle deelnemende dealers in Nederland
** 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
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Motief 010

Motief 700S Motief 900S

Motief 515

Motief 810S

Thermo65 
Zonder beglazing

vanaf € 1775*

Thermo65 
Met beglazing

vanaf € 2095*

Motief 015
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De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleur. 
Beschrijvingen en afbeeldingen, gegevens over leveringsomvang, uitrusting en kleur stemmen overeen met de drukdatum van deze brochure. Wijzigingen 
en vergissingen voorbehouden. De concrete uitrusting van de deur dient bij de Hörmann dealer, met inachtneming van de actuele prijslijst, te worden 
opgevraagd. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan.

 • 6 actiemotieven met en zonder beglazing

 • Thermisch onderbroken stalen deurblad van 65 mm

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

 • Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting****

 • Maatproductie tot 1250 × 2250 mm

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

Stalen / aluminium voordeuren 
Thermo65

6 actiekleuren zonder meerprijs

RAL 9016, verkeerswit

RAL 7016, antracietgrijs

RAL 8028, terrabruin

RAL 9006, witaluminium

CH 703, antraciet metallic

CH 907, grijsaluminium

 

W/(m²·K)*

0,87
UD-waarde

tot

JAAR
garantie

CH 9016, Matt deluxe, verkeerswit

CH 7016, Matt deluxe, antracietgrijs

CH 9006, Matt deluxe, witaluminium

CH 8028, Matt deluxe, terrabruin

CH 9007, Matt deluxe, grijsaluminium

CH 703, Matt deluxe, antraciet metallic

Meerprijs € 210*

6 Matt deluxe-kleurenDrie actiedecors

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Meerprijs € 210*

Standaard****

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid
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Thermo65 motief 010
Afb.: actiekleur verkeerswit 
RAL 9016, zijdemat, roestvrijstalen 
handgreep HB 38-2, UD-waarde  
tot ca. 0,87 W/(m²·K)***

Thermo65 motief 015
Afb.: actiekleur terrabruin RAL 8028, 
zijdemat, roestvrijstalen handgreep 
HB 38-2, UD-waarde tot  
ca. 0,87 W/(m²·K)***

Thermo65 motief 515
Afb.: actiedecor Decograin Dark Oak, 
roestvrijstalen handgreep HB 38-2, 
UD-waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K)***

Standaard**

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid
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slechts € 1775*

Alle Thermo65 actie-voordeuren 
zonder beglazing in 6 kleuren

slechts € 1985*

Alle Thermo65 actie-voordeuren 
zonder beglazing in 3 decors of 

6 Matt deluxe-kleuren
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Thermo65 motief 700 S
Afb.: actiekleur antracietgrijs 
RAL 7016, zijdemat, roestvrijstalen 
handgreep HB 38-2, beglazing met 
Satinato, UD-waarde tot  
ca. 0,98 W/(m² K)***

Thermo65 motief 810 S
Afb.: actiekleur CH 703 antraciet 
metallic, roestvrijstalen handgreep 
HB 38-2, beglazing met Satinato, 
UD-waarde tot ca. 0,97 W/(m² K)***

Thermo65 motief 900 S
Afb.: actiedecor Decograin Night 
Oak, roestvrijstalen handgreep 
HB 38-2, beglazing met Satinato, 
UD-waarde tot ca. 0,96 W/(m²·K)***

Standaard**

RC 2
Gecertificeerde 

veiligheid

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig t/m 31-12-2021 bij alle deelnemende  
dealers in Nederland

** Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs
*** Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

slechts € 2305*

Alle Thermo65 actie-voordeuren 
met beglazing in 3 decors of 

6 Matt deluxe-kleuren

slechts € 2095*

Alle Thermo65 actie-voordeuren 
met beglazing in 6 kleuren



Thermo65-voordeuren
NIEUW: Hörmann-kleuren Matt deluxe voor een tijdloos en elegant deurdesign

Entrees aantrekkeli jk vormgeven:
zi jdelen en bovenlicht

Automatisch slot met opening via 
een HSE 4 BS-handzender

Automatisch slot met mechanische 
zelfvergrendeling

Automatisch slot met opening via 
een draadloze vingerscanner

Elektrische deuropener voor 
standaardslot

Meer informatie vindt u in de 
brochure “Thermo65 voordeuren”.

Individuele openingsvarianten

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw voor Thermo65,  
geldig t/m 31-12-2021 bij alle deelnemende dealers in Nederland

Helder

Satinato

Gezandstraald

Beglazingen

Meerprijs € 635*Meerprijs € 805*Meerprijs € 65*Meerprijs € 105*

vanaf € 935*

Per zijdeel bijv. 
400 × 2100 mm
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Goed voor ons klimaat
Voor een duurzaam en veilig thuis
Klimaatneutrale deuren 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/

We gebruiken 100% groene stroom van

Het groene-stroomlabel van 

Duitse milieuverenigingen


