
Binnendeuren
Houten deuren in hoogwaardige ambachtelijke kwaliteit
NIEUW: DesignLine Concepto linnen

ZEER HOGE STOOTVASTHEID



Ontdek de nieuwe 
behaagli jkheid:  
met hoogwaardige 
binnendeuren 

Ons huis is het middelpunt van ons 

leven, een plek om ons terug te 

trekken, waar we ons prettig voelen.

Voor ons als familiebedrijf is dat een 

aansporing om u met onze producten 

made in Germany een heel bijzonder 

hier-ben-ik-thuis-gevoel te geven. De 

hoogwaardige binnendeuren dragen 

hieraan bij en zorgen ervoor dat uw 

huis extra behaaglijk aanvoelt.

Klassiek of modern, wit gelakt of 

beuken, met glazen elementen of 

roestvrijstalen applicaties – Hörmann 

biedt u precies de binnendeur die  

bij u en uw inrichting past.
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De afgebeelde deuren zijn gedeeltelijk voorzien van speciale uitrustingen en komen 
daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en 
kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn 
vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. 

Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze 
toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.
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Zo vindt u de passende binnendeuren

Wanneer u binnendeuren gaat kopen, 

moet u een aantal beslissingen nemen. 

Welke deurbladuitvoering kies ik?  

Welk materiaal past bij mijn stijl en  

mijn behoeftes? 

V R A A G B A A K

Om ervoor te zorgen dat u bij de 

aanschaf van deuren een goed overzicht 

heeft van alle mogelijkheden, hebben wij 

de belangrijkste details waar u op moet 

letten compact voor u op een rijtje gezet:
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Hoogwaardig deurblad uit volspaanplaat Elegante, in hetzelfde vlak liggende deurkruk 
zonder sleutelgat

Robuust VarioFix stalen kozijn

Het juiste oppervlak kiezen
De meeste fabrikanten bieden binnendeuren aan met een 
fineer van echt hout, een lak- of CPL-laag. Juist in 
huishoudens met kinderen en huisdieren is het verstandig 
om te kiezen voor het bijzonder robuuste Duradecor-
oppervlak. Hoogwaardige oppervlakken zijn bovendien 
ook gemakkelijk te reinigen. Tip: vraag bij uw dealer naar 
stootvaste 4Protect-randen, want deze voorkomen lange 
tijd lelijke plekken.

Het gaat om de inhoud
Bij de keuze van de deurvulling is het belangrijk hoe vaak 
de deur wordt gebruikt en hoe duurzaam een deur is. Een 
vulling uit tubespaanplaat biedt de beste prijs / kwaliteit-
verhouding. Daarnaast biedt Hörmann ook hoogwaardige 
deurbladen uit volspaanplaat en voordelige tubespaan-
plaatstroken en honingraatvullingen aan. Meer informatie 
vindt u op pagina 91.

Vorm van het deurblad
U kunt kiezen tussen een deurblad met opdek of een 
stomp sluitend deurblad. Met opdek betekent dat de rand 
van het deurblad een stukje op het kozijn ligt als de deur 
gesloten is. Stomp sluitend betekent dat het deurblad 
een gelijkmatig oppervlak vormt met het deurkozijn als de 
deur gesloten is. Meer informatie vindt u op pagina 12.

Bij een klassieke inrichting wordt vaak voor de variant met 
opdek gekozen, terwijl de stompe uitvoering bijzonder 
goed bij een moderne inrichting past.

Soorten beslag – deurkrukken, 
rozetten en scharnieren
Net zo veelzijdig als de deuren zelf zijn ook de 
krukgarnituren, die u geheel naar uw eigen smaak kunt 
kiezen. Krukgarnituren bestaan uit de kruk en de rozet. 
Deurkrukken en sleutelgaten zijn bij Hörmann verkrijgbaar 
in veel verschillende vormen en roestvrijstalen nuances. 
Glanzend, mat of een combinatie uit beide: kies 
eenvoudig het krukgarnituur dat past bij uw inrichting. 
Wie van modern houdt, kan in hetzelfde vlak liggende 
deurkrukken kiezen. Deze zijn verzonken in het deurblad 
aangebracht, dit geeft een elegante uitstraling zonder 
sleutelgat. Daarbij passen de verborgen liggende 
scharnieren bijzonder goed. Deze zorgen voor een 
onzichtbare verbinding van het deurblad met het 
deurkozijn.

Deurkozijnen
Passend bij de houten deuren kunt u een hoekige of 
ronde houten omraming kiezen, in vakjargon kozijn 
genoemd. In huishoudens met kinderen is het de moeite 
waard om de binnendeuren te combineren met stalen 
kozijnen. Deze zijn bijzonder robuust en bestand tegen 
een ongelukje met een loopauto, de stofzuiger of een 
bierkrat. Optisch gezien is het VarioFix stalen kozijn niet 
te onderscheiden van een houten kozijn. 
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G O E D E  R E D E N E N  O M  V O O R  H Ö R M A N N  T E  K I E Z E N

Made in Germany

“Een goede naam 
moet men verdienen.” 

August Hörmann

Helemaal in de geest van de oprichter 

van de onderneming ontvangt u met de 

naam Hörmann echte merkkwaliteit en 

veelomvattende productkennis. Want het 

familiebedrijf kijkt terug op meer dan 

80 jaar ervaring als specialist van 

bouwelementen en ziet zichzelf vanaf  

de oprichting als uw partner voor 

nieuwbouw- en renovatiewerk-

zaamheden. Hörmann behoort niet voor 

niets tot de meest toonaangevende 

Europese aanbieders van binnendeuren. 

Dat kan u alleen maar een goed gevoel 

geven bij de aankoop van een Hörmann-

binnendeur.

De deur- en kozijnconstructie wordt bij Hörmann 
zelf ontwikkeld. Deze wordt in het kader van het 
kwaliteits-, milieu-, energie- en arbeidsveiligheids-
management (conform NEN EN ISO 9001, 14001, 
50001 en BS OHSAS 18001) in een moderne 
fabriek in Duitsland geproduceerd. Daarnaast 
werken onze hoogopgeleide medewerkers 
intensief aan nieuwe producten, permanente 
verdere ontwikkelingen en gedetailleerde 
verbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een 
exclusieve marktpositie. 

Kwaliteitsproducten  
uit Duitsland1
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Hörmann loopt met het goede voorbeeld 
voorop. Daarom dekt de onderneming haar 
energiebehoefte voor 100% uit ecostroom. 
In combinatie met een intelligent en 
gecertificeerd energiemanagementsysteem, het 
CO2-neutraal versturen van post en het 
recyclen van herbruikbare materialen wordt 
jaarlijks meer dan 40000 ton CO2 bespaard. 
En ten slotte, maar niet minder belangrijk, biedt 
Hörmann-producten aan voor duurzaam 
bouwen.

Toekomst  
in het vizier3Binnendeuren  

voor generaties2
Wij zijn overtuigd van onze producten en onze 
kwaliteitsgarantie zonder compromissen. 
Daardoor beleeft u jarenlang plezier aan een 
Hörmann-binnendeur en u kiest voor uw huis 
letterlijk een “deur voor het leven”.

  
 
 

 

 

Hörmann KG 
 
 

bezieht im Jahr 2018 80.151.862 kWh naturstrom – zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. 
 

Dadurch ersparen Sie der Umwelt unter anderem 32.061 g Atommüll und 37.752 Tonnen CO2 im Vergleich 
zum deutschen Strommix. Letzteres entspricht etwa dem Klimaschutzeffekt von 328.274 Bäumen. 

 
Mit dem Bezug von naturstrom unterstützen Sie außerdem den Ausbau der Erneuerbaren Energien: Durch die 
garantierte NATURSTROM-Förderung wurden bereits mehr als 300 neue Öko-Kraftwerke gebaut. 2017 haben 
wir beispielsweise bei Wattendorf unseren bislang größten Windpark in Betrieb genommen, in Hallerndorf 
Bayerns größte Solarthermie-Anlage in Kombination mit einem Nahwärmenetz umgesetzt und bundesweit 

zahlreiche innovative Mieterstromprojekte realisiert. 
 

Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Engagement für eine saubere, sichere und zukunftsfähige 
Energieversorgung in Deutschland. 

Ein Unternehmen  
der ALBA Group* Quelle: Fraunhofer UMSICHT

Certificate resources SAVED 
2017

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
hat im Jahr 2017 die folgenden Wertstoffe verwertet:

Stoffstrom

Stahl PE/PP/gemischte Kunststoffe Papier/Pappe/Karton
Elektroaltgeräte Leichtverpackungen Holz

Durch das Recycling dieser Stoffströme wurden rechnerisch
14.354 Tonnen Ressourcen und

zusätzlich 2.009 Tonnen Treibhausgase eingespart.*

Wir danken im Namen von Umwelt- und Klimaschutz! 
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Markus Müller-Drexel 
Geschäftsführer 

ppa. Frank Kurrat 
Geschäftsbereichsleiter 

#IS_A3_D_Sammel_0.indd   2 08.08.2018   11:48:35
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G O E D E  R E D E N E N  O M  V O O R  H Ö R M A N N  T E  K I E Z E N

Voor een bijzonder elegant aanzicht voorziet u 
uw deur van de Planar-kruk. Vooral wanneer u van 
prachtig design houdt, zult u enthousiast zijn over 
de volledig in hetzelfde vlak liggende rozet, 
perfect verzonken in het deurblad. Door de stomp 
sluitende deuren met verborgen liggende 
scharnieren wordt perfecte elegantie bereikt. En 
nog een prachtig detail: door af te zien van een 
sleutelgat heeft het design een nog 
minimalistischer en daardoor eleganter effect.

Meer informatie vindt u op pagina 80.

In hetzelfde vlak liggend: 
Planar-krukken

4 × 4-concept: 
DesignLine Concepto4
Doordracht en veelzijdig: de deuren van de 
DesignLine Concepto bieden u nieuwe 
mogelijkheden om uw huis vorm te geven. 
Combineer de hoogwaardige oppervlakken 
ultramat, gloss (hoogglans), leisteen en het 
nieuwe linnen met de kleurvarianten 
verkeerswit, lichtgrijs, antracietgrijs of de 
nieuwe kleur taupe.

Meer details over de onderhoudsvriendelijke en 
robuuste oppervlakken vindt u vanaf pagina 19.

5
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U wilt graag dat het licht vrij spel heeft in uw 
huis? Dan zijn onze deuren met volledige 
beglazing de juiste keuze. Naast een elegant 
deuraanzicht overtuigt de GlassLine ook voor 
wat betreft het comfort bij het onderhoud: alle 
motieven met gezandstraald glas zijn voorzien 
van de nano-coating voor minder 
vingerafdrukken.

Motieven met hetzelfde aanzicht voor de 
DesignLine Groove en Concepto
Voor de perfecte mix van houten deuren en 
deuren met volledige beglazing bieden wij u 
deze laatste aan met hetzelfde aanzicht als de 
motieven van de DesignLine Groove en 
DesignLine Concepto.

Nano-coating: deuren 
met volledige beglazing6

De fijngestructureerde oppervlakken zorgen 
ervoor dat u voelt wat u ziet. Een houtnerf die 
in het deurblad wordt aangebracht, maakt de 
kenmerkende houtstructuur van het Duradecor 
structuur-oppervlak voelbaar. Deze benadrukt 
de gezellige en natuurlijke woonsfeer in uw 
huis en is bovendien zeer gemakkelijk in het 
onderhoud en kan tegen een stootje.

Meer informatie vindt u op pagina 87.

Zien en voelen: 
Duradecor structuur7
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G O E D E  R E D E N E N  O M  V O O R  H Ö R M A N N  T E  K I E Z E N

U zult enthousiast zijn over het hoogwaardige 
oppervlak: Duradecor overtuigt door de maximale 
stootvastheid die 48% beter is dan het 
gemiddelde van geteste CPL-oppervlakken van 
andere fabrikanten. Verder is het oppervlak 
ongevoelig, onderhoudsvriendelijk en 
hittebestendig, zodat u lang plezier aan uw deur 
zult beleven.

Meer informatie vindt u op pagina 86.

Zeer stootvast: 
Duradecor-oppervlak8 9 Blijvend ongevoelig: 

4Protect-randbescherming

Onze opdekdeuren met hoekige randen en onze 
stomp sluitende deuren met het Duradecor-
oppervlak in wit gelakt, lichtgrijs, antracietgrijs en 
taupe zijn standaard voorzien van de 
hoogwaardige 4Protect-randbescherming.

Uw houten binnendeuren zijn 
hierdoor ongevoeliger voor 
de dagelijkse belastingen en 
u beleeft er lange tijd plezier 
aan.

Meer informatie vindt u op 
pagina 13.

RANDBESCHERMING

ZEER HOGE STOOTVASTHEID
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10 11
Onze houten kozijnen overtuigen met een fraai 
gevormde ronde rand en een randradius van 
3 mm  . De 25 mm dikke vullingplank   en 
het robuuste Duradecor-oppervlak   zorgen 
voor een hoogwaardig en elegant aanzicht 
van uw nieuwe binnendeur.
 
Meer informatie vindt u op de pagina’s 88–89.

Hoogwaardig en 
elegant: houten kozijn

Ons stalen omramingskozijn heet VarioFix en 
biedt u vele voordelen: door de verstelbare 
siersponning wordt het net zo simpel 
gemonteerd als een houten kozijn. Bovendien 
is het bijzonder duurzaam dankzij het hoge 
weerstandsvermogen. VarioFix overtuigt op het 
gebied van design door de elegante 
vormgeving zonder zichtbare omvouw. Het 
VarioFix stalen omramingskozijn heeft 
hetzelfde aanzicht als houten kozijnen door 
een perfect hierop afgestemde kozijnspiegel 
van 55 mm.

Mooi en robuust:  
stalen omramingskozijn
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D E U R B L A D U I T V O E R I N G E N

Uitvoering met opdek en 
ronde randen

Wie waarde hecht aan een harmonisch 
totaalaanzicht maakt met deze uitvoering de 
juiste keuze: het deurblad ligt op het kozijn en 
biedt door de afgeronde randen een 
harmonieus aanzicht.
Het deuraanzicht met opdek en ronde randen is 
verkrijgbaar voor alle houten binnendeuren, 
behalve voor de DesignLine Stripe en 
ClassicLine Montana.

Uitvoering met opdek en 
hoekige randen

Als u de voorkeur geeft aan een bijzonder 
rechtlijnig aanzicht, dan bevelen wij u deze 
uitvoering aan. Het deurblad ligt op het kozijn 
en heeft een bijzonder fraaie, hoekige rand. 
Deze uitvoering is verkrijgbaar voor alle houten 
binnendeuren, behalve voor de ClassicLine 
Virginia. Deze uitvoering overtuigt in de 
Duradecor-oppervlakken met 4Protect-
randbescherming en met gelakt oppervlak door 
een perfect aanzicht zonder voegen.

Deurblad met opdek en ronde randen

Deurblad met opdek, hoekige randen en 4Protect-
randbescherming

Horizontale doorsnede 
van het deurblad

Horizontale doorsnede 
van het deurblad

RANDBESCHERMING
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Stomp sluitend deurblad

Perfect aanzicht zonder voegen voor een bijzonder 
hoogwaardig deuraanzicht

Horizontale doorsnede 
van het deurblad

Gebruikelijk deurblad 
met zichtbare voeg

Stompe uitvoering

Wilt u voor uw huis een exclusief 
deuraanzicht met bijna in hetzelfde vlak 
liggende overgang naar het kozijn? Dan 
adviseren wij het stomp sluitende deurblad dat 
bijzonder goed past bij een moderne woonstijl. 
Deze uitvoering is leverbaar voor alle houten 
deuren, met uitzondering van de ClassicLine 
Virginia. Deze uitvoering overtuigt in de 
Duradecor-oppervlakken met 4Protect-
randbescherming en met gelakt oppervlak door 
een perfect aanzicht zonder voegen.

4Protect-
randbescherming

De viervoudige randbescherming bij stomp 
sluitende deuren en opdekdeuren met 
hoekige randen in het Duradecor-oppervlak wit 
gelakt, lichtgrijs, antraciet, taupe, perkament 
wit, perkament lichtgrijs, wit essen en 
geborsteld wit overtuigt door uitstekende 
kenmerken:

1. Hoge slagvastheid
2. Hoge slijtagebestendigheid
3. Zeer krasvast
4. Perfect aanzicht zonder voegen, d.w.z. dat 

er, anders dan bij gebruikelijke deuren, geen 
voeg zichtbaar is die het hoogwaardige 
deuraanzicht verstoort.

RANDBESCHERMING
ZEER HOGE STOOTVASTHEID

RANDBESCHERMING
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B A S E L I N E

Tijdloos elegant: de 
houten BaseLine-
binnendeuren

Hecht u er veel waarde aan dat u zich thuis prettig 

voelt? Dan maakt u met de deurmodellen van de 

BaseLine de juiste keuze. Het deurblad in stompe 

of opdekuitvoering, gecombineerd met de door u 

gewenste kleur of het door uw gewenste decor, 

zorgt voor een huiselijke sfeer die uitnodigt om te 

ontspannen.

Alle houten BaseLine-binnendeuren zijn 

verkrijgbaar in de hoogwaardige oppervlakken 

Duradecor glad, Duradecor structuur, gelakt en 

fineer van echt hout. Daarbij staan er talrijke 

kleuren en decors ter beschikking om te zorgen 

voor een perfecte harmonie met uw inrichting. 

Voor nog meer individualiteit bieden wij u bijna 

elke gewenste kleur ook aan als HPL-oppervlak. 

Of wilt u uw binnendeuren liever zelf vormgeven? 

Kies dan voor de overschilderbare grondeerfolie. 

Ontdek alle mogelijkheden op de volgende 

pagina's.

Op de volgende pagina's zijn de deuren met opdek afgebeeld met scharnieren. Stomp 
sluitende deuren herkent u aan de niet-zichtbare, verborgen liggende scharnieren. 15



B A S E L I N E

BaseLine
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

BaseLine
Duradecor structuur
Geborsteld wit ■ NIEUW

Duradecor glad

Het zeer stootvaste Duradecor-
oppervlak is de juiste keuze voor uw 
huis. Prachtig wit gelakt, modern grijs 
of huiselijke houten decors, met of 
zonder glasuitsparing – u vindt hier 
zeker een binnendeur naar uw 
smaak. Stompe sluitende deuren en 
opdekdeuren met hoekige randen 
met het Duradecor-oppervlak in wit 
gelakt, lichtgrijs, perkament wit, 
perkament lichtgrijs en wit essen zijn 
standaard voorzien van de 
hoogwaardige 4Protect-
randbescherming.

Duradecor structuur

Het Duradecor structuur-oppervlak 
combineert het gevoel van echt hout 
en onderhoudsgemak op stijlvolle 
wijze. Het oppervlak geeft het 
natuurlijke karakter van hout op 
subtiele wijze weer: er wordt een 
houtnerf in het deurblad aangebracht, 
waardoor de kenmerkende 
houtstructuur voelbaar is. Stompe 
sluitende deuren en opdekdeuren met 
hoekige randen met het Duradecor 
structuur-oppervlak in geborsteld wit 
zijn standaard voorzien van de 
hoogwaardige 4Protect-
randbescherming.

Kleuren en decors

Wit gelakt RAL 9016

Lichtgrijs RAL 7035

Perkament wit

Perkament lichtgrijs

Wit essen

Italiaanse acacia

Canadese ahorn

Frans beuken

Meer informatie vindt u op 
pagina 86.

Grijs eiken*

Geborsteld pijnboomhout

Wit eiken*

Geborsteld wit ■ NIEUW

Wild eiken*

Ruw eiken*

Donker eiken

Spaans eiken*

Notenhout

Geborsteld zout eiken

Decors

*Ook met dwars aangebrachte 
nerf

Meer informatie vindt u op 
pagina 87.

ZEER HOGE STOOTVASTHEID
RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING
ZEER HOGE STOOTVASTHEID
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BaseLine
Gelakt zuiver wit RAL 9010

BaseLine
Fineer van echt hout Alpeneikenen 
matlak ■ NIEUW

Lak

Houten binnendeuren met een gelakt 
oppervlak zien er bijzonder mooi en 
hoogwaardig uit. De Hörmann-laklaag 
op een witte Duradecor-basisplaat 
zorgt voor een homogeen oppervlak, 
een aanzicht zonder voegen op de 
randen en een krachtig en schitterend 
kleureffect.

Fineer van echt hout

Natuurlijk, gezellig, uniek: de 
Hörmann-fineerlagen van echt hout 
worden gemaakt uit hoogwaardige 
houtsoorten en zijn echt unieke 
exemplaren.

Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

RAL-kleur naar keuze

Kleuren

Meer informatie vindt u op 
pagina 89.

ECHTE LAK

Oud eiken geolied ■ NIEUW

Mahonie ■ NIEUW

Alpeneiken matlak ■ NIEUW

Macore ■ NIEUW

Limba verfbaar ■ NIEUW

Bergeiken ■ NIEUW

Amerikaans eiken* ■ NIEUW

Amerikaans notenhout* ■ NIEUW

Knoestig eiken* ■ NIEUW

Gebeitst eiken ■ NIEUW

Ahorn*

Beuken*

Essen ■ NIEUW

Limba ■ NIEUW

Fineer

*Ook met dwars aangebrachte 
nerf

Meer informatie vindt u op 
pagina 89.
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Het 4 × 4-concept: 
DesignLine Concepto

DesignLine Concepto is de perfecte keuze bij een 

moderne inrichting. 4 trendkleuren kunnen worden 

gecombineerd met 4 elegante oppervlakken.

Hiermee kunt u individuele ruimteconcepten op 

een zeer stijlvolle manier overtuigend in uw huis 

toepassen. Ontdek de vele 

combinatiemogelijkheden.

Meer informatie vindt u op pagina 88.

D E S I G N L I N E  C O N C E P T O

Lichtgrijs Antracietgrijs Taupe ■ NIEUWVerkeerswit

Ultramat

Gloss

Leisteen

Linnen 
■ NIEUW

Op de volgende pagina's zijn de deuren met opdek afgebeeld met scharnieren. Stomp 
sluitende deuren herkent u aan de niet-zichtbare, verborgen liggende scharnieren.
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DesignLine Concepto
Ultramat antracietgrijs

DesignLine Concepto
Gloss lichtgrijs

Ultramat

Het bijzonder fijne, zijdematte 
Duradecor-oppervlak overtuigt 
zichtbaar en voelbaar op het hoogste 
niveau. Ultramat combineert een 
hoge bestendigheid tegen 
vingerafdrukken en verontreinigingen 
met een tot nu toe ongekende 
matheid.
De deuren met hoekige randen zijn 
standaard voorzien van de 
hoogwaardige 4Protect-
randbescherming.

Gloss

Glanzende accenten of een 
individuele nuance: met een 
hoogglans oppervlak lukt het u 
allebei. Het oppervlak met kristallook 
overtuigt door een unieke glans. 
Lichteffecten en reflecties zorgen 
voor een onmiskenbare ambiance.

ZEER HOGE STOOTVASTHEID
RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

Wit

Lichtgrijs

Antracietgrijs

Taupe ■ NIEUW

Kleuren

Meer informatie vindt u op 
pagina 88.

D E S I G N L I N E  C O N C E P T O

Wit

Lichtgrijs

Antracietgrijs

Taupe ■ NIEUW

Kleuren

Meer informatie vindt u op 
pagina 88.
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DesignLine Concepto
Leisteen wit

DesignLine Concepto
Linnen taupe, krukken en scharnieren 
in de black.edition ■ NIEUW

Leisteen

Ervaar het verschil met al uw 
zintuigen: het zeer stootvaste 
leisteenoppervlak met een 
structuurgevoel is de juiste keuze als 
u waarde hecht aan een modern en 
tegelijkertijd behaaglijk woondesign. 
Het contrast tussen licht en schaduw 
op de reliëfstructuur zorgt voor een 
zeer aangename en natuurlijke 
uitstraling.
Deze variant is ook verkrijgbaar als 
deur met volledige beglazing.

Linnen ■ NIEUW

Het nieuwe linnen Duradecor-
oppervlak overtuigt door de fijne, 
voelbare structuur. Dit design past 
bijzonder goed bij houttinten en een 
hoogwaardige, landelijk-moderne 
inrichting. Tegelijkertijd is het 
oppervlak robuust en heeft het weinig 
onderhoud nodig. Het nieuwe linnen-
oppervlak is ook beschikbaar als deur 
met volledige beglazing.

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

Wit

Lichtgrijs

Antracietgrijs

Taupe ■ NIEUW

Kleuren

Meer informatie vindt u op 
pagina 88.

Wit

Lichtgrijs

Antracietgrijs

Taupe ■ NIEUW

Kleuren

Meer informatie vindt u op 
pagina 88.
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 ▼ Houten deur DesignLine Concepto, linnen taupe, opdekuitvoering

Voor harmonieuze 
ruimteconcepten: 
deuren met 
volledige beglazing 
met hetzelfde 
aanzicht

ConceptoGlass
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
digitale afdruk
Leisteen antracietgrijs

ConceptoGlass
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
digitale afdruk
Linnen wit

D E S I G N L I N E  C O N C E P T O
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Hoogstaand linnendesign, 
past perfect bij de houten 
deur DesignLine 
Concepto linnen

Leisteenstructuur voor 
een modern, behaaglijk 
woondesign

ConceptoGlass
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
digitale afdruk
Linnen lichtgrijs

ConceptoGlass
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
digitale afdruk
Leisteen taupe

ConceptoGlass
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
digitale afdruk
Leisteen lichtgrijs

ConceptoGlass
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
digitale afdruk
Leisteen wit

ConceptoGlass
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
digitale afdruk
Linnen antracietgrijs

ConceptoGlass
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
digitale afdruk
Linnen taupe
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Wanneer loont een schuifdeur?

Wie zich bezighoudt met de 

binnenhuisinrichting van een woning 

moet op een gegeven moment besluiten 

welke deuren in de verschillende ruimtes 

gaan worden gebruikt. Behalve de 

klassieke binnendeuren waarvan het 

deurblad naar binnen toe opengaat, zijn 

er ook ruimtebesparende schuifdeuren 

die voor of in de wand lopen.

Zulke deuren zijn erg praktisch als er in 

een kamer niet voldoende ruimte is voor 

een klassieke deur. Een schuifdeur is 

echt een ruimtewonder en staat voor 

praktisch comfort in uw eigen huis.

V R A A G B A A K
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Wat zijn de voordelen van 
schuifdeuren?
Met schuifdeuren wint u ruimte in uw huis wanneer de 
deuren onopvallend in de wand lopen. Bovendien zijn de 
schuifdeuren in veel designs verkrijgbaar en passen ze 
dus bij elke woonstijl.

Welke soorten schuifdeuren  
zijn er?
Er zijn schuifdeuren voor binnenruimtes in verschillende 
varianten. U kunt deze passend bij uw woonsituatie 
kiezen. Er zijn 2 basisvarianten beschikbaar die bestaan 
uit 1 deur (1-vleugelig) of 2 deuren (2-vleugelig). Beide 
varianten kunnen:

• in de wand lopen
• voor de wand lopen

Bij Hörmann zijn een borstelafdichting en een 
inloopafdichting in het inloopframe standaard inbegrepen. 
Deze beschermen tegen luchtjes uit de keuken, geluiden 
en tocht. Desgewenst kunnen schuifdeuren worden 
uitgerust met een slot. 

Toepassingsmogelijkheden 
voor schuifdeuren
Bij het gebruik van schuifdeuren zijn de mogelijkheden 
grenzeloos. De schuifdeuren zijn ideaal voor het flexibel 
indelen van een ruimte en ze brengen ook structuur in 
grote ruimtes. Ook voor kleine woningen zijn schuifdeuren 
een praktische oplossing, omdat er geen deurvleugel de 
ruimte indraait. Met behulp van schuifdeuren kunt u 
bijvoorbeeld de werkplek voor het thuiskantoor duidelijk 
afbakenen van de huiskamer. Wie graag een open keuken 
heeft zonder dat daarbij alle kookluchtjes in de woning 
terechtkomen, bouwt een schuifdeur tussen de keuken 
en eetkamer in. Bij het koken kunt u de deur het beste 
gesloten houden, maar bij het opdienen kunnen de 
deuren eenvoudig worden geopend en heeft u alle 
voordelen van een open keuken ter beschikking. Als een 
schuifdeur is ingebouwd tussen de woonkamer, eetkamer 
of een gang, dan kan deze tegen tocht beschermen en 
de glasvariant kan zorgen voor een helder en licht 
woongevoel. 

Welke designmogelijkheden  
zijn er bij schuifdeuren?
Bij Hörmann heeft u ook op het gebied van schuifdeuren 
talrijke designmogelijkheden. Zo vindt u de deur die het 
beste bij uw woonstijl past. Schuifdeuren zijn 1-vleugelig 
en 2-vleugelig verkrijgbaar in alle deurmotieven van de 
BaseLine, DesignLine en GlassLine.

Wanneer u van tijdloos elegant houdt, dan adviseren wij 
de BaseLine-deuren. Wanneer u daarentegen meer 
waarde hecht aan een bijzondere en persoonlijke 
uitrusting met roestvrijstalen applicaties, verdiepte voegen 
of een hoogwaardige laklaag, dan is de DesignLine meer 
iets voor u. Ten slotte bieden de GlassLine-schuifdeuren 
u meer licht en transparantie in huis.

Meer informatie over de Hörmann-schuifdeuren vindt u op 
de pagina’s 76–77.
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D E S I G N L I N E

Voor uw persoonli jke 
deurdromen: DesignLine 

Met de DesignLine laat u uw persoonlijke 

deurdromen uitkomen. Of het nu gaat om 

stijlelementen (zoals roestvrijstalen applicaties, 

verdiepte voegen of moderne deuren met 

volledige beglazing), om fineer van echt hout of 

een hoogwaardige laklaag: de DesignLine biedt u 

een groot aantal keuzes in deurmotieven. 

Bij de DesignLine-binnendeuren en de 

bijbehorende verschillende uitvoeringen vindt u de 

deur die precies bij uw huis past voor wat betreft 

design, kleur en decor. 

Meer informatie over de oppervlakken, kleuren en 

decors vindt u op de pagina’s 86–89.

Op de volgende pagina's zijn de deuren met opdek afgebeeld met scharnieren. Stomp 
sluitende deuren herkent u aan de niet-zichtbare, verborgen liggende scharnieren. 27



Stripe 15
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Stripe

Een subtiel design en toch biedt het 
motief Stripe u net dat beetje extra 
met het groevendessin. Stompe 
sluitende deuren en opdekdeuren met 
hoekige randen zijn standaard 
voorzien van de hoogwaardige 
4Protect-randbescherming.

ZEER HOGE STOOTVASTHEID
RANDBESCHERMING

D E S I G N L I N E  S T R I P E

Wit gelakt RAL 9016

Duradecor glad

Meer informatie vindt u op 
pagina 86.

 ▼ Houten deur DesignLine Groove 15, gelakt verkeerswit RAL 9016, opdekuitvoering, deur met volledige beglazing DesignLine GrooveGlass 15

28



Groove 11
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove

Door de in het deurblad gefreesde 
voegen en de hoogwaardige laklaag 
is het motief Groove een elegante 
blikvanger.

D E S I G N L I N E  G R O O V E

Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Kleuren

RAL-kleur naar keuze

Meer informatie vindt u op 
pagina 89.

GrooveGlass 15/10
met gematteerde vlakken

Groove 15
Lak
Verkeerswit RAL 9016

GrooveGlass 15/5
met heldere lijnen

GrooveGlass 15/5
met gematteerde lijnen

ECHTE LAK
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D E S I G N L I N E  G R O O V E

GrooveGlass 14
Met gematteerde lijnen

GrooveGlass 14
Met heldere lijnen

GrooveGlass 16
Met heldere randen

Groove 16
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 13
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 3 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

GrooveGlass 13
Met gematteerde lijnen

Groove 18 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016
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Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Lak

Groove 19 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

RAL-kleur naar keuze

Meer informatie vindt u op 
pagina 89.

Groove 20
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 14
Lak
Verkeerswit RAL 9016

GrooveGlass 20
Met gematteerde lijnen

GrooveGlass 20
Met heldere lijnen

Groove 22 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016
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GrooveGlass 23
Met heldere lijn

GrooveGlass 29A
Met gematteerde lijn

Groove 29
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 21
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 23
Lak
Verkeerswit RAL 9016

GrooveGlass 29
Met gematteerde lijnen

GrooveGlass 29
Met heldere lijnen

GrooveGlass 23
Met gematteerde lijn

D E S I G N L I N E  G R O O V E
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Groove 39 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 27 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 31
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 34 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 44 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Lak

Groove 78 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

GrooveGlass 78 ■ NIEUW
Met heldere lijn

RAL-kleur naar keuze

Meer informatie vindt u op 
pagina 89.
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D E S I G N L I N E  G R O O V E

Groove 54 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 50 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 49 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 51 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

GrooveGlass 51 ■ NIEUW
Met heldere lijn

Groove 53 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 55 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 56 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016
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Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Lak

Groove 88 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 85
Lak
Verkeerswit RAL 9016

GrooveGlass 85 ■ NIEUW
Met heldere lijnen

Groove 86 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 87 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 89 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Groove 92 ■ NIEUW
Lak
Verkeerswit RAL 9016

RAL-kleur naar keuze

Meer informatie vindt u op 
pagina 89.
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ZEER HOGE STOOTVASTHEID
RANDBESCHERMING

D E S I G N L I N E  S T E E L

Steel 23
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 16
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 20
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 27
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 14
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel

De bij het motief Steel opgebrachte 
applicaties in roestvrijstalen look 
staan voor een modern design. 
Stompe sluitende deuren en 
opdekdeuren met hoekige randen 
met het Duradecor-oppervlak in wit 
gelakt, lichtgrijs, perkament wit, 
perkament lichtgrijs, wit essen en 
geborsteld wit zijn standaard voorzien 
van de hoogwaardige 4Protect-
randbescherming.

ECHTE LAK
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Meer informatie vindt u 
vanaf pagina 86.

Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Lak

Wit

Lichtgrijs

Antracietgrijs

Taupe ■ NIEUW

Duradecor ultramat

Grijs eiken*

Geborsteld pijnboomhout

Wit eiken*

Geborsteld wit ■ NIEUW

Wild eiken*

Ruw eiken*

Donker eiken

Spaans eiken*

Notenhout

Geborsteld zout eiken

Duradecor structuur

*Ook met dwars aangebrachte 
nerf

Duradecor glad

Wit gelakt RAL 9016

Lichtgrijs RAL 7035

Perkament wit

Perkament lichtgrijs

Wit essen

Italiaanse acacia

Canadese ahorn

Frans beuken

RAL-kleur naar keuze

Steel 37
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 29
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 44
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 38
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 39
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Steel 78
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016
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D E S I G N L I N E  P L A I N

ZEER HOGE STOOTVASTHEID
RANDBESCHERMING

Plain 14-7
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Plain

Met de verzonken en daardoor in 
hetzelfde vlak liggende applicaties in 
roestvrijstalen look zorgt het motief 
Plain voor elegante accenten. 
Stompe sluitende deuren en 
opdekdeuren met hoekige randen 
met het Duradecor-oppervlak in wit 
gelakt, lichtgrijs, perkament wit, 
perkament lichtgrijs, wit essen en 
geborsteld wit zijn standaard voorzien 
van de hoogwaardige 4Protect-
randbescherming.

ECHTE LAK

 ▼ Houten deur DesignLine, Plain 29-7 Duradecor wit gelakt RAL 9016 en vouwdeur BaseLine in Duradecor wit gelakt RAL 9016
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Plain 29-7
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Plain 23-7
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Plain 27-7
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Plain 37-7
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Lak

Grijs eiken*

Geborsteld pijnboomhout

Wit eiken*

Geborsteld wit ■ NIEUW

Wild eiken*

Ruw eiken*

Donker eiken

Spaans eiken*

Notenhout

Geborsteld zout eiken

Duradecor structuur

*Ook met dwars aangebrachte 
nerf

Duradecor glad

Wit gelakt RAL 9016

Lichtgrijs RAL 7035

Perkament wit

Perkament lichtgrijs

Wit essen

Italiaanse acacia

Canadese ahorn

Frans beuken

RAL-kleur naar keuze

Meer informatie vindt u vanaf 
pagina 86.
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D E S I G N L I N E  R A I L

Glasvarianten

Meer informatie vindt u op de 
pagina’s 54–65.

Clear

Lines

Wave

Gropus mat

Satinato

Gisa

Raff

GrooveGlass 15 helder

GrooveGlass 29 helder

Zeefdruk over het 
volledige oppervlak

Gropus helder

Jil

GrooveGlass 15 mat

GrooveGlass 29 mat

Helder glas

Gematteerd glas

Motiefglas

Rail 1
Duradecor wit gelakt 
RAL 9016

Grijs eiken*

Geborsteld pijnboomhout

Wit eiken*

Geborsteld wit ■ NIEUW

Wild eiken*

Ruw eiken*

Donker eiken

Spaans eiken*

Notenhout

Geborsteld zout eiken

Duradecor structuur

Duradecor glad

Wit gelakt RAL 9016

Lichtgrijs RAL 7035

Perkament wit

Perkament lichtgrijs

Wit essen

Italiaanse acacia

Canadese ahorn

Frans beuken

*Ook met dwars aangebrachte 
nerf

Meer informatie vindt u vanaf 
pagina 86.

Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Lak

RAL-kleur naar keuze

Rail 2
Duradecor wit gelakt 
RAL 9016

Rail

De combinatie van hout en glas bij 
Rail is de ideale aanvulling op de 
motieven voor houten deuren uit de 
DesignLine.

ZEER HOGE STOOTVASTHEID ECHTE LAK
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D E S I G N L I N E  P U R E

Grijs eiken*

Geborsteld pijnboomhout

Wit eiken*

Geborsteld wit ■ NIEUW

Wild eiken*

Ruw eiken*

Donker eiken

Spaans eiken*

Notenhout

Geborsteld zout eiken

Duradecor structuur

Duradecor glad

Wit gelakt RAL 9016

Lichtgrijs RAL 7035

Perkament wit

Perkament lichtgrijs

Wit essen

Italiaanse acacia

Canadese ahorn

Frans beuken

*Ook met dwars aangebrachte 
nerf

Meer informatie vindt u vanaf 
pagina 86.

Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Lak

RAL-kleur naar keuze

Pure slotzijde
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Pure scharnierzijde
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Pure midden
Duradecor wit gelakt RAL 9016

Pure

Het motief Pure maakt over de gehele 
linie indruk met een verzonken, 
rechtlijnig glaselement over de totale 
deurbladhoogte.

ZEER HOGE STOOTVASTHEID ECHTE LAK
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C L A S S I C L I N E

Voor l iefhebbers van 
klassiek en elegantie: 
ClassicLine

U houdt van klassiek, maar toch ook van modern? 

Dan zijn onze tijdloze motieven van de ClassicLine 

de juiste keuze voor u. Ontdek hier uw favoriete 

deur voor de perfecte landhuisstijl.

Alle motieven van deze serie overtuigen door de 

ambachtelijke details in de beste 

timmermanskwaliteit: de bijzonder hoogwaardige 

deuren Georgia met hun verzonken profiellijst, de 

nieuwe Montana met hoogwaardig verwerkte 

omraming, de nieuwe Kontura-motieven met 

gefreesde contourprofielen en de paneeldeuren 

Virginia met hun elegante design.

Ook voor de ClassicLine geldt: afhankelijk van de 

deuruitvoering kunt u kiezen tussen de 

oppervlakken Duradecor glad, Duradecor 

structuur, gelakt of decor en uit vele kleuren en 

decors.

 

Meer informatie vindt u op de pagina's 86–89.

Op de volgende pagina's zijn de deuren met opdek afgebeeld met scharnieren. Stomp 
sluitende deuren herkent u aan de niet-zichtbare, verborgen liggende scharnieren. 43



 ▼ Houten deur ClassicLine Georgia 1 als schuifdeur, wit gelakt RAL 9016

C L A S S I C L I N E  G E O R G I A

ZEER HOGE STOOTVASTHEID

Georgia 1
Duradecor wit gelakt RAL 9016

Georgia

Volgens de beste timmermanstraditie 
wordt de hoogwaardige profiellijst van 
het deurmotief Georgia in een 
verdieping in het deurblad 
aangebracht, waardoor deze 
motieven een zeer elegant aanzicht 
krijgen.

ECHTE LAK
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Meer informatie vindt u vanaf 
pagina 86.

Verkeerswit RAL 9016

Lak

Grijs eiken*

Geborsteld pijnboomhout

Wit eiken*

Wild eiken*

Ruw eiken*

Donker eiken

Geborsteld zout eiken

Duradecor structuur

*Ook met dwars aangebrachte 
nerf

Duradecor glad

Wit gelakt RAL 9016

Wit essen

Italiaanse acacia

Georgia 2
Met glasuitsparing
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Georgia 3
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Georgia 4
Met glasuitsparing
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016

Georgia 5
Duradecor
Wit gelakt RAL 9016
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C L A S S I C L I N E  M O N TA N A  ■   N I E U W

Meer informatie vindt u op 
pagina 89.

Verkeerswit RAL 9016

Lak

Montana 1
Met glasuitsparing
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Montana 2
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Montana 3
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Montana 5
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Montana 4
Met glasuitsparing
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Montana ■ NIEUW

Bij de motieven van de Montana-serie 
benadrukken hoogwaardig verwerkte 
omramingen de simpele elegantie. De 
minimalistische vormen passen zowel 
bij een klassieke als een moderne 
inrichting. 

ECHTE LAK
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 ▲ Houten deur ClassicLine Montana 4, gelakt verkeerswit RAL 9016, opdekuitvoering

Montana 6
Met glasuitsparing
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Montana 7
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Montana 7
Met glasuitsparing
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Montana 8
Lak
Verkeerswit RAL 9016
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Verkeerswit RAL 9016

Zuiver wit RAL 9010

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Lak

Meer informatie vindt u op 
pagina 89.

RAL-kleur naar keuze

C L A S S I C L I N E  K O N T U R A  ■   N I E U W

Kontura 1 
Met glasuitsparing LA 2 1
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Kontura 5
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Kontura 3
Met glasuitsparing LA
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Kontura 4
Dwarsstijl 1/3
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Kontura 2
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Kontura ■ NIEUW

De deurmotieven van de Kontura-
serie krijgen een bijzondere charme 
door de gefreesde contourprofielen in 
combinatie met een impliciete 
V-voeg.

ECHTE LAK
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 ▼ Houten deur ClassicLine Kontura 2, gelakt verkeerswit RAL 9016

Kontura 6
Met glasuitsparing LA 2
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Kontura 7
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Kontura 12
Lak
Verkeerswit RAL 9016

Kontura 12 
Met glasuitsparing LA
Lak
Verkeerswit RAL 9016
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Wit gelakt vergelijkbaar met 
RAL 9016

Decor

Virginia 1
Wit gelakt decor

Virginia 1
Wit gelakt decor
Met 1 beglazingsveld

Virginia 2
Wit gelakt decor

Virginia 2
Wit gelakt decor
Met 1 beglazingsveld

C L A S S I C L I N E  V I R G I N I A

Virginia 3
Wit gelakt decor
Met 3 beglazingsvelden

Virginia

Deze klassieke deuruitvoering, ook 
paneeldeur genoemd, bestaat uit een 
omramingsconstructie met maximaal 
2 dwarsstijlen. De velden kunnen 
naar keuze met een beglazing of een 
houten plaat zijn gevuld.
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 ▲ Houten deur ClassicLine Virginia 3, witgelakt decor, opdekuitvoering

Virginia 2
Wit gelakt decor
Met 2 beglazingsvelden

Virginia 3
Wit gelakt decor

Virginia 3
Wit gelakt decor
Met 1 beglazingsveld

Virginia 3
Wit gelakt decor
Met 2 beglazingsvelden
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G L A S S L I N E

Alle deuren met volledige beglazing zijn afgebeeld met de beslagset Basic Combi, mat 
roestvrij staal.

Voor meer l icht in huis: 
GlassLine 

De deuren van de GlassLine bieden talrijke 

glasheldere voordelen: glazen deuren zijn edel en 

chic. Ze maken uw huis transparant en geven elke 

ruimte een bijzondere charme.

Ontdek de uitvoering die het beste bij uw huis 

past en kies tussen vleugeldeuren, deuren met 

volledige beglazing en houten kozijnen of 

schuifdeuren.

U plaatst bijzondere en zeer persoonlijke accenten 

met de nieuwe getinte motieven, die uw glazen 

deur een markante kleurnuance verlenen.
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G L A S S L I N E

City ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde vlakken

Amra ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken

Bamante
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
vlakken en gematteerde 
stroken

Corbus
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde rechthoeken

Corbus
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
rechthoeken

Cube ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde vlakken

Zandstraling

Als u individualiteit waardeert: 
de zandstraaltechniek tekent 
fijne motieven in het 
glasoppervlak. De gematteerde 
oppervlakteveredeling met 
nano-coating garandeert minder 
vingerafdrukken.

Aldo
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
stroken
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Graphic
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken

Graphic ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
stroken

Jil ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
stroken

Jada
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
en gematteerde stroken

Jil
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken

Liko
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken

Liko ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
stroken

Lilu ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken
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G L A S S L I N E

Luba ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken

Meda ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
stroken

Memory ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
vierkanten

Memory ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde vierkanten

 ▼ Deur met volledige beglazing GlassLine Raff
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Milton ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken

Milton ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
stroken

Nubia
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, 
gematteerde vlakken die 
overlopen naar heldere 
vlakken

Pinta ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde vlakken

Privat
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, motief naar 
wens, afbeelding: met 
helder opschrift

Raff
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met helder 
motief

Raff ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerd motief 
(optioneel in zeefdruk)

Saha
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken
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G L A S S L I N E

Wave
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met helder 
motief (optioneel in 
zeefdruk)

Wave ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerd motief

Wildlife
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met 
gematteerde stroken

Wildlife ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zandstraling, met heldere 
stroken

 ▼ Deur met volledige beglazing GlassLine Satinato als schuifdeursysteem Rotan
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Agesa
Enkel veiligheidsglas, 
lasertechniek, met 
gematteerde stroken

Aino ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
lasertechniek, met 
gematteerde stroken

Lines
Enkel veiligheidsglas, 
lasertechniek, met 
gematteerde stroken

Lito
Enkel veiligheidsglas, 
lasertechniek, met 
gematteerd opschrift

Lasertechniek

Deze vorm van glasbewerking 
overtuigt door de fijne details en 
nuances. Door de dieptewerking 
ontstaan fascinerende 
indrukken, die door de glans 
van de deur met volledige 
beglazing nog eens worden 
versterkt.
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G L A S S L I N E

Zeefdruk

Hier wordt design 
gecombineerd met zeer 
hoogwaardige 
oppervlakteveredeling: het 
bijzonder krasvaste oppervlak is 
onderhoudsvriendelijk en 
ongevoelig voor vuil.

Batista ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zeefdruk, met 
gematteerde en heldere 
stroken

Lou ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zeefdruk, met 
gematteerde cirkels

Rika
Enkel veiligheidsglas, 
zeefdruk, met 
gematteerde rechthoeken

Zeefdruk over het 
volledige oppervlak 
■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zeefdruk, over het 
volledige oppervlak 
gematteerd

Yoko ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
zeefdruk, met heldere 
stroken
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Geslepen groef

De geslepen groeven op de 
glazen deur ontstaan door een 
fijne V-voeg. Afhankelijk van de 
gewenste mate van 
doorzichtigheid wordt helder of 
gesatineerd glas gebruikt. De 
geslepen groef overtuigt door 
de bijzondere patronen, de 
duidelijke voelbaarheid en het 
buitengewone lichtspel dat 
ontstaat door het prisma-effect.

Coco
Enkel veiligheidsglas, 
Satinato met geslepen 
groef

Gropus
Enkel veiligheidsglas, 
Satinato met geslepen 
groef

Velita ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
helder met geslepen 
groef

Coco
Enkel veiligheidsglas, 
helder met geslepen 
groef

Gropus ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
helder met geslepen 
groef

Velita ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
Satinato met geslepen 
groef
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G L A S S L I N E

Clear ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas

Clear ■ NIEUW
Gelaagd veiligheidsglas, 
heldere inliggende folie

Black ■ NIEUW
Gelaagd veiligheidsglas, 
gekleurde inliggende folie

Satinato-look ■ NIEUW
Gelaagd veiligheidsglas, 
gematteerde inliggende 
folie

White ■ NIEUW
Gelaagd veiligheidsglas, 
gekleurde inliggende folie

Clear bronze ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
getint

Clear grey ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
getint

Dark Grey ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
getint
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Glassoort Clear

Met deze glassoort zorgt de 
glazen deur voor een subtiel, 
interessant contrast. Door het 
ijzeroxide in het glas ontstaat er 
een lichte “groene waas”. Het 
aanzicht van de glazen deur en 
het interieur worden daardoor in 
een “ander licht” gezien. 

Glassoort Clear White

De glazen deuren met de 
glassoort Clear White zijn 
stralend wit. Bij 
motiefbeglazingen komt het 
design in de Satinato-look 
bijzonder goed tot zijn recht. 
Ook bij de uitvoeringen met 
gelaagd veiligheidsglas en 
inliggende witte folie bevelen wij 
Clear White aan.

Mastercarré ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
Mastercarré

Satinato ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
Satinato

Mirastar ■ NIEUW
Enkel veiligheidsglas, 
spiegel- en doorschijn-
look aan beide zijden

63



64



F U N C T I O N E L E  D E U R E N

Intel l igente functies voor 
meer veil igheid en comfort

U kunt uw woningingangsdeur bij Hörmann 

voorzien van extra functies: geluidsisolatie en 

rookbescherming. Ook extra veiligheidsfuncties 

zoals een deurspion of automatische deuropener 

kunnen bij veel motieven worden gekozen.

U kunt uw dagelijkse wooncomfort vergroten door 

innovatieve oplossingen zoals de draadloze 

deurslotaandrijving SmartKey. Daarmee opent u 

uw deurslot eenvoudig met een druk op de toets 

van uw handzender, met de draadloze 

binnendrukknop, de BiSecur-app op uw 

smartphone of rechtstreeks via de sensortoets op 

de SmartKey. 

Wij bevelen de deuraandrijving PortaMatic aan 

voor mensen met een lichamelijke beperking en 

voor iedereen die kiest voor meer comfort. Het 

automatisch openen en sluiten van de deuren met 

de handzender of een knop betekent dankzij 

Hörmann een stuk meer levenskwaliteit.
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F U N C T I O N E L E  D E U R E N

Hörmann-woningingangsdeuren  
bieden meer

En wel meer functies dan 

gebruikelijke deuren. Rust 

uw nieuwe Hörmann-deur 

geheel naar uw 

persoonlijke eisen uit met 

belangrijke extra functies 

zoals geluidsisolatie of 

andere veiligheids-

elementen. Bovendien zijn 

er bij Hörmann ook deuren 

voor natte en vochtige 

ruimtes, vouw- en 

pendeldeuren en deuren 

met loket verkrijgbaar.

Klimaatklasse 3

De deuren van deze klasse hebben een 
speciale deurbladconstructie die temperatuur- 
en vochtverschillen tussen de meest 
uiteenlopende ruimtes compenseert, 
bijvoorbeeld tussen een onverwarmde kelder en 
een warme gang. Het effect: energiebesparing 
en bescherming tegen vervorming van de deur.

Geluidsisolatie

In woningen of werkruimtes met veel geluid zijn 
geluidsisolerende deuren zeer gewild. 
Doorslaggevend hierbij is de verbinding van de 
deur en het kozijn. Deze verbinding is de 
belangrijkste component om de gewenste 
geluidsisolatie te kunnen garanderen.

Veiligheid

Het inbraakrisico kan aanzienlijk worden 
verlaagd door daarvoor bestemde speciale 
functies. Hörmann beveelt voor 
woningingangsdeuren de weerstandsklasse 
RC 2 aan of beter nog RC 3.
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Klimaat- en woningingangsdeuren

Functies WAT-systeem 1* WAT-systeem 2 WAT-systeem 3

Deurdikte 40 mm 46 mm 52 mm

Max. afmetingen 2110 × 985 mm 2235 × 1110 mm 2485 × 1235 mm**

Klimaatklasse 3 ● ● ●

Geluidsisolatieklasse 1 ●

Geluidsisolatieklasse 2 ●

Geluidsisolatieklasse 3 ● ●

Veiligheidsuitrusting RC 2 ●

Veiligheidsuitrusting RC 3 ●

* Niet mogelijk bij: Groove gelakt, Steel Concepto / gelakt, Plain Duradecor / gelakt
** Bij RC 3: 2235 × 1110 mm

● = standaarduitrusting

Deurspion
Een must voor meer 
veiligheid: met de 
deurspion ziet u altijd 
wie er voor uw 
woningdeur staat 
zonder dat u deze 
hoeft te openen.

Elektrische 
deuropener
Dankzij de elektrische 
dagschoot kunt u uw 
deur gemakkelijk 
openen met een 
schakelaar in de 
woning.

Automatische 
deuropener
Hiermee kunt u uw 
woningdeur 
automatisch 
vergrendelen: 
praktisch, comfortabel 
en veilig.

Veiligheidsbeslag 
ES 2
Optioneel voor 
RC 2-veiligheids- 
uitrusting

Stangdeurdranger
Standaard bij 
1-vleugelige vuur- en 
rookwerende deuren

Glijraildeurdranger
Standaard bij 
2-vleugelige vuur- en 
rookwerende deuren, 
optioneel bij 
1-vleugelige vuur- en 
rookwerende deuren
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D E U R S L O TA A N D R I J V I N G  S M A R T K E Y

Open uw deurslot eenvoudig met 

een druk op de toets op uw 

handzender, met de draadloze 

binnendrukknop, de BiSecur-app 

op uw smartphone* of 

rechtstreeks via de sensortoets 

op de SmartKey. Zo hoeft u uw 

boodschappen niet meer neer te 

zetten om de deur van uw woning 

of appartement te openen. Ook 

met uw rollator, rolstoel of 

kinderwagen kunt u zo veel 

gemakkelijker uw woning of 

appartement betreden, omdat u 

de deur al op afstand kunt 

openen. Het vergrendelen doet u 

met een druk op de knop of 

gebeurt automatisch na een 

vastgelegde tijd. Op deze manier 

is uw deurslot veilig vergrendeld 

en biedt bescherming tegen 

inbraak.

Draadloze deur- 
slotaandri jving 
SmartKey

De voordelige draadloze deurslotaandrijving SmartKey is 
verkrijgbaar in wit of zilverkleurig, incl. handzender 
HSE 4 SK BS met toetsen met opschrift.68



Deurslot is vergrendeld

Deurslot is ontgrendeld

* Optionele BiSecur-gateway nodig
** Cilinder met nood- en gevarenfunctie nodig
*** Cilinderoverstek binnen van 7–12 mm nodig, de sleutelkop moet worden ingekort 

tot een lengte van 4–7 mm
**** Afhankelijk van hoe lichtlopend de deur en / of het slot is en van de geplaatste 

batterijen!

Hoog bedieningscomfort

• Deurslot vergrendelen of ontgrendelen
• Deur openen (de schoot wordt gedurende een 

geprogrammeerde tijd teruggetrokken en de deur kan 
eenvoudig open worden gedrukt) 

• Bediening via handzender, draadloze binnendrukknop of 
BiSecur-app 

• Automatische comfort-vergrendeling, naar keuze na 30, 60 of 
120 seconden of met vertraging na een druk op de knop 

• Handmatig openen en sluiten in geval van nood altijd mogelijk** 
(van buitenaf met de gewone sleutel, van binnenuit met 
handwiel)

Betrouwbare controle

• Akoestische / optische terugmelding op de aandrijving, 
wanneer het deurslot ver- / ontgrendeld of geopend werd

• Controle op de optionele handzender HS 5 BS of draadloze 
binnendrukknop FIT 5 of de deur ver- of ontgrendeld is. U hoeft 
's avonds niet meer naar de deur te gaan om te controleren of 
deze is vergrendeld. 

• BiSecur-radiosysteem met extreem veilige coderingsprocedure
• Rustmodus met gedeactiveerd radiosysteem

Ideaal voor latere aanpassing

• Flexibele montage door klemmen, lijmen of schroeven  
aan de binnenkant van de deur 

• Geen beschadiging van de deur of het kozijn  
(ideaal voor huurwoningen)

• Eenvoudig te plaatsen op de ingestoken sleutel***
• Kabelloze installatie dankzij werking op batterijen  

(looptijd ca. 1 jaar**** bij 8 cycli per dag)
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Deuren moeiteloos 
openen en sluiten

Met de PortaMatic-deuraandrijving van 

Hörmann is het automatisch openen en 

sluiten van houten en stalen binnendeuren 

via handzender of drukknop kinderspel. 

Zowel voor mensen met een lichamelijke 

beperking als voor iedereen die kiest voor 

meer comfort maakt deze technologie alles 

eenvoudiger. De PortaMatic-

deuraandrijving overtuigt niet alleen met 

talrijke functies en instelmogelijkheden, 

maar ook met een minimaal 

stroomverbruik. Bovendien is de 

PortaMatic tot 25% goedkoper dan 

vergelijkbare deuraandrijvingen. 

D E U R A A N D R I J V I N G  P O R TA M AT I C

Meer informatie vindt u in de brochure 
“PortaMatic-deuraandrijving”.

 Door Operator PortaMatic
For barrier-free, convenient living

High
safety
thanks to

low-energy
operation
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Pas uw woning aan uw behoeften aan

Wilt u ondanks lichamelijke beperkingen toch mobiel 
blijven? De PortaMatic-aandrijving voor binnendeuren 
geeft u een stuk levenskwaliteit terug door u erbij te 
helpen u vrij door uw woning te bewegen, zonder hulp 
van anderen.

Comfortabel leven

Draag vanaf nu volle dienbladen, zware bierkratten of 
al uw inkopen zonder problemen overal naartoe. Dit 
comfort wilt u daarna gegarandeerd nooit meer 
missen.

Barrièrevrij werken

Barrièrevrij werken is tegenwoordig al erg belangrijk en 
dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. De 
PortaMatic-deuraandrijving kan zonder problemen op 
elke werkplek in alle niet-openbare zones worden 
geïntegreerd en zorgt voor meer comfort, ook bij het 
werk.

Deuren hygiënisch bedienen

In kantoren is het gevaar voor besmetting onder 
medewerkers uiterst hoog bij deuren van sanitaire 
ruimtes. In combinatie met een contactloze schakelaar 
zorgt de PortaMatic-deuraandrijving voor een maximale 
bescherming tegen ziektekiemen en bacteriën en geeft 
u zo een veilig gevoel.
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V A R I O F I X  S TA L E N  K O Z I J N

Het robuuste VarioFix 
stalen kozijn

Naast de standaard houten kozijnen zijn 

onze woningingangsdeuren ook allemaal 

verkrijgbaar met het VarioFix stalen kozijn. 

VarioFix is de ideale oplossing voor 

woningingangsdeuren en binnendeuren in 

woningen en objecten, waarbij een hoog 

weerstandsvermogen en duurzaamheid 

belangrijk zijn.

Het VarioFix-kozijn past met een 

kozijnspiegel van 55 mm aan beide zijden 

perfect bij andere houten kozijnen. U kunt 

daardoor ook deuren met verschillende 

kozijnen in één ruimte of huis gebruiken.

Voor het VarioFix stalen kozijn zijn 

wandtoleranties tot 20 mm geen probleem. 

Verschillende wanddiktes bij renovatie of bij 

nieuwbouw worden heel eenvoudig 

gecompenseerd door de verstelbare 

siersponning.

Het VarioFix-kozijn is verkrijgbaar in 

verkeerwit RAL 9016, passend bij onze 

deurbladen in Duradecor wit gelakt en wit 

gelakt. Het is eveneens verkrijgbaar in een 

RAL-kleur naar keuze.

De kozijnspiegel van het VarioFix-kozijn van 55 mm aan beide 
zijden (afb. links) past heel goed bij houten kozijnen (afb. rechts).

Het VarioFix-kozijn is zeer robuust en bestand tegen een 
ongelukje met bijvoorbeeld een loopauto of een botsing met de 
stofzuiger.

Het VarioFix-kozijn is ook geschikt voor woningingangsdeuren 
met de RC 2-veiligheidsuitrusting en geluidsisolatie.72



VarioFix: het stalen kozijn met veel 
voordelen

Bestand tegen beschadigingen 

Het robuuste VarioFix-kozijn kan tegen een botsing met een 
loopauto of de stofzuiger. Bij houten kozijnen kunnen de 
randen in zo'n geval beschadigd raken of zelfs afsplinteren.

Ongevoelig voor dweilwater 

Het VarioFix-kozijn is de ideale oplossing in ruimtes met 
vloertegels. Door de hoogwaardige verzinking heeft ook 
dweilwater geen invloed op het kozijn. 

Onzichtbare verstekverbinding 

Bij het van poedergrondverf voorziene VarioFix stalen kozijn 
zijn de hoeken hoogwaardig gelast en vlak geslepen, zodat 
er in de hoeken geen verstekverbindingen zichtbaar zijn 
zoals bij houten kozijnen wel het geval is. 

Gelijkmatige kierafstand bij stomp sluitende 
deuren 

Door de stabiele stalen constructie kan het VarioFix-kozijn 
niet meer vervormen nadat het is ingebouwd. Daardoor is 
een vaste kierafstand bij stomp sluitende deuren 
gegarandeerd en dit zorgt voor een samenhangend en 
elegant deuraanzicht.
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S C H U I F D E U R U I T V O E R I N G E N

Schuifdeursysteem in het kozijn

Bij montage voor de wand glijdt de deurvleugel 
op 2 in het schuifdeurframe geïntegreerde 
looprails. Bij montage in de wand worden de 
looprails in ter plaatse aanwezige deurbeugels 
in de wand gemonteerd. Daardoor is het 
schuifdeurframe niet nodig. De wandopening 
wordt door het kozijn bekleed.

Met de deurborstel op het deurblad (afbeelding links) en de 
optionele inloopafdichting in het kozijn (afbeelding rechts) 
bieden de voor de wand lopende schuifdeuren met 
kozijntype C een optimale bescherming tegen luchtjes, geluid 
en tocht. Zo voelt u zich nog prettiger binnen uw eigen 
4 muren.

Ons ruimtewonder: 
schuifdeuren

Schuifdeuren bieden nieuwe 

mogelijkheden om uw ruimtes optimaal te 

gebruiken. Hörmann biedt 1- en 

2-vleugelige schuifdeuroplossingen aan 

voor elke woonsituatie. Wij realiseren alle 

deurmotieven van de BaseLine, 

DesignLine en GlassLine als schuifdeur.
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Schuifdeursysteem Slide Compact

Bij dit systeem glijden de deurvleugels in een 
looprailprofiel. Het profiel in de kleur van roestvrij staal 
kan zowel voor de wand als op het plafond worden 
gemonteerd. Tot een deurbladgewicht van max. 60 kg is 
het Slide Compact systeem uitgerust met SafeClose voor 
het zachtjes sluiten van de deurvleugels.

Schuifdeursysteem Rotan

Bij dit schuifdeursysteem in de moderne industriële stijl 
zijn de deurvleugels op consoles gemonteerd. Deze 
glijden over rollen op een looprailstang. De roestvrijstalen 
stang wordt op de wand gemonteerd.

Schuifdeursysteem Slide Compact met extra verticale aanslag 
voor 1-vleugelige deuren, voor de wand lopend ■ NIEUW

Het profiel is ook verkrijgbaar in zwart mat, hetzelfde geldt 
voor de greepstangen. Meer informatie vindt u op pagina 84.

Moderne chic, elegante functie: bij het schuifdeursysteem 
Rotan glijden de consoles over rollen op de looprailstang.
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Glasuitsparingen

Met onze keuze aan glasuitsparingen 

maakt u met het door u gewenste motief 

uw eigen persoonlijke droomdeur. De 

glasuitsparingen worden geleverd met de 

beglazing van uw keuze.

G L A S U I T S PA R I N G E N   /   Z I J D E L E N   /   B O V E N L I C H T E N

Zijdelen en 
bovenlichten

Zijdelen en bovenlichten zorgen ervoor 

dat het licht uw woonruimtes 

binnenstroomt en creëren daardoor een 

bijzondere flair. Terwijl zijdelen het 

optisch accent leggen op de 

deurelementen, benadrukken 

bovenlichten de hoogte van de ruimte. 

Bovenpanelen onderstrepen het 

elementaanzicht tot aan het plafond.
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Glasuitsparingen

Zijdelen
(lateihoog)

Bovenlichten
(verhoogd tot aan het plafond)

2-vleugelig, 2 zijdelen, 1 bovenlicht1-vleugelig, 1 bovenpaneel, als 
alternatief ook met bovenlicht

2-vleugelig, 1 bovenlicht

LA 24 midden LA 27DIN LA 10 LA 11 Ronde glasopening

2-vleugelig, 2 zijdelen1-vleugelig, 1 zijdeel

Alle deurmotieven van de DesignLine Georgia en Vermont worden geleverd met beglazingen in de bovenste cassettevelden.

1-vleugelig, 2 zijdelen
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K R U K K E N  E N  B E S L A G

Voor een bijzonder elegant deuraanzicht is elke kruk optioneel ook verkrijgbaar 
als in hetzelfde vlak liggende Planar-variant en zonder sleutelgat.

Persoonli jke wensen voor het gri jpen

Wij zijn pas tevreden als u de door u gewenste deur heeft gevonden, waarbij elk 

detail klopt. Daarom kunt u uw krukken en beslag persoonlijk kiezen uit een breed 

Hörmann-assortiment. Het grootste deel van de krukgarnituren voor houten 

deuren vindt u in ons programma optioneel ook als in hetzelfde vlak liggende 

Planar-variant, voor een bijzonder elegant aanzicht. Voor design-liefhebbers 

bevelen wij de krukken en het beslag in de nieuwe black.edition aan.

Speciaal beslag voor deuren met volledige beglazing en schuifdeuren maken 

het omvangrijke assortiment compleet. 
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Krukgarnituren voor houten deuren

Ala rozet rond, roestvrij 
staal mat

Arundo rozet rond, 
roestvrij staal mat

Apart rozet rond, 
roestvrij staal mat

Karee rozet hoekig, 
roestvrij staal mat

Linea rozet rond, 
roestvrij staal mat

Lilet rozet rond, 
roestvrij staal gepolijst, 
greep porselein wit

Basica 2 rozet rond, 
roestvrij staal mat

Contra rozet rond, 
roestvrij staal mat

Basica 3 rozet rond, 
roestvrij staal mat

Dee rozet rond, roestvrij 
staal mat

Graphica rozet hoekig, 
roestvrij staal gepolijst

Dee rozet hoekig, 
roestvrij staal mat

Graphica platte rozet 
hoekig, roestvrij staal 
mat

Indra platte rozet rond, 
roestvrij staal mat 
gepolijst

Indra rozet rond, 
roestvrij staal mat 
gepolijst
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K R U K K E N  E N  B E S L A G

Krukgarnituren voor houten deuren

Tento rozet rond, 
roestvrij staal mat

Selecta rozet rond, 
roestvrij staal mat 
gepolijst

Linea platte rozet rond, 
roestvrij staal mat

Linea platte rozet rond, 
roestvrij staal gepolijst

Vallis rozet rond, 
roestvrij staal mat

Karee black.edition, platte 
rozet hoekig, zwart mat 
■ NIEUW

Vento rozet rond, 
roestvrij staal mat

Linea platte rozet 
hoekig, roestvrij staal 
mat

Linea black.edition, rozet 
rond, zwart mat 
■ NIEUW

Luba rozet rond, 
roestvrij staal mat

Quadriga rozet hoekig, 
roestvrij staal mat

Linea black.edition, platte 
rozet rond, zwart mat 
■ NIEUW

Senso rozet rond, 
roestvrij staal mat

Karee black.edition, rozet 
hoekig, zwart mat 
■ NIEUW
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Zwart is de trend!

Elegant beslag voor deuren 
met volledige beglazing

Donkere tinten met zwarte accenten 
worden steeds populairder. Hörmann 
biedt u voor houten deuren en deuren 
met volledige beglazing nu talrijke 
soorten beslag aan in de nieuwe 
black.edition. Ook een heel spannend 
contrast op lichtere vlakken!

Deze innovatie voor deuren met 
volledige beglazing kan zowel met 
houten als met stalen kozijnen 
worden gebruikt. Het beslagprofiel is 
minder zichtbaar en dit heeft een 
zeer elegant effect. Praktisch: u hoeft 
geen kruk te gebruiken om de deur te 
openen.

Beslag voor deuren met volledige 
beglazing

Linea, roestvrij staal mat, roestvrij staal  
gepolijst of EV1

Linea, black.edition, zwart mat ■ NIEUW

Karee, black.edition, zwart mat ■ NIEUW

Basica 3, roestvrij staal mat of EV1 

Belis, roestvrij staal mat 

Dee, roestvrij staal mat, roestvrij staal  
gepolijst of EV1 

Grafica, roestvrij staal mat of roestvrij staal 
gepolijst 

Quadriga, roestvrij staal mat

Apart, roestvrij staal mat of roestvrij staal 
gepolijst / mat 

Nala, roestvrij staal mat of roestvrij staal  
gepolijst

Beslagset Mina Combi, roestvrij staal mat

Beslagset Purista Combi, black.edition, 
zwart mat ■ NIEUW

Beslagset Aronda Combi, roestvrij staal 
mat, roestvrij staal gepolijst of EV1

Beslagset Purista Combi, roestvrij staal 
mat, roestvrij staal gepolijst of EV1

Beslagset Conica Combi, roestvrij staal 
mat of EV1
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Komgreep 6402 voor 
houten deuren, rond, 
roestvrij staal mat of black.
edition

Design komgreep 3649 
voor houten deuren, ovaal, 
roestvrij staal mat

Design komgreep 3648 
voor houten deuren, 
rechthoekig, roestvrij staal 
mat 

Komgreep FSB 4212, 
ovaal, roestvrij staal mat of 
aluminium

Komgreep FSB 4250, 
bevestiging voor het 
indrukken, roestvrij staal mat 
(voor houten deuren)

Komgreep FSB 4251, 
rechthoekig, bevestiging 
voor het indrukken, roestvrij 
staal mat

Komgreep FSB 4252, rond, 
bevestiging voor het 
indrukken, roestvrij staal 
mat

Komgreep FSB 4253, 
vierkant, bevestiging voor 
het indrukken, roestvrij staal 
mat

Komgreep Norma 3657, 
ovaal, roestvrij staal mat 

Komgreep Rondell 3659, 
rond, matnikkel

Bij in de wand lopende schuifdeuren kunt u met een 
springgreep een deurblad dat geheel in de wand is 
geschoven er met een druk op de knop weer uittrekken 
en de deur sluiten.

Met een greepplaat kunt u 
een voor de wand 
lopende schuifdeur geheel 
openen.

K R U K K E N  E N  B E S L A G

Komgrepen voor schuifdeuren Greepstangen voor schuifdeuren

Set greepstangen Basic, 
rond, roestvrijstaal mat

Set greepstangen U-Grip, 
rond, roestvrijstaal mat

Greepstangcombinatie 
Combi, vlakke greep

Set greepstangen Basic, 
hoekig, roestvrijstaal mat

Set greepstangen U-Grip, 
hoekig, roestvrijstaal mat

Greepplaat, black.edition
■ NIEUW
Vergelijkbaar met roestvrij 
staal (afbeelding hieronder)
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3-delig scharnier V 4426 (optioneel)

Klavierslot klasse I, slotplaat in 
nikkelzilver (standaard)

Verborgen liggend scharnier 
Pivota FX 2 60 3D (optioneel)

3-delig scharnier VX 160-18 
(optioneel)

2-delig scharnier V 3420 WF 
(standaard)

Verborgen liggende 3D-scharnier 
DX 61 (optioneel)

Verborgen liggende Euroband 
(optioneel) ■ NIEUW

Klavierslot klasse I, slotplaat in 
nikkelzilver (standaard)

3-delig roldeurscharnier 
V 7888 WF 3D (optioneel, alleen 
voor houten kozijn)

Slot met magneetschoot voor het 
zacht sluiten van de deur (optioneel)

Beslag voor stomp sluitende deurbladen

Beslag voor deurbladen met opdek
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O P P E R V L A K K E N

Hoogwaardige oppervlakken, veelzi jdige 
kleuren, natuurl i jke decors, waar u elke dag 
weer bli j mee bent

Italiaanse acacia Canadese ahorn Frans beuken

Wit gelakt
RAL 9016

Lichtgrijs
RAL 7035

Perkament lichtgrijs

Perkament wit Wit essen

4Protect-randbescherming

• Hoge slagvastheid
• Hoge slijtagebestendigheid
• Zeer krasvast
• Perfect aanzicht zonder voegen, d.w.z. geen 

zichtbare voegen voor maximale optische 
eisen.

Duradecor glad

• 48% stootvaster dan het gemiddelde van de 
geteste CPL-oppervlakken van andere 
fabrikanten

• Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk
• In hoge mate antistatisch en lichtecht
• Hittebestendig, zeer slijtagebestendig
• Ongevoelig voor inwerking van in het 

huishouden gebruikelijke vloeistoffen,  
pasta's etc.

ZEER HOGE STOOTVASTHEID

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING
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Geborsteld zout 
eiken

Geborsteld 
pijnboomhout

Geborsteld wit
■ NIEUW

Grijs eiken Grijs eiken
(dwars)

Wit eiken Wit eiken
(dwars)

Wild eiken Wild eiken
(dwars)

Ruw eiken Ruw eiken
(dwars)

Donker eiken Spaans eiken Spaans eiken
(dwars)

Notenhout

Duradecor structuur

• Kenmerkende 
houtstructuur door 
aangebrachte houtnerf

• 48% stootvaster dan het 
gemiddelde van de 
geteste CPL-
oppervlakken van andere 
fabrikanten

• Hygiënisch en 
onderhoudsvriendelijk

• In hoge mate antistatisch 
en lichtecht

• Hittebestendig, zeer 
slijtagebestendig

• Ongevoelig voor 
inwerking van in het 
huishouden gebruikelijke 
vloeistoffen, pasta's etc.

ZEER HOGE STOOTVASTHEID

RANDBESCHERMING
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O P P E R V L A K K E N

Ultramat

• Voelt fluweelzacht aan
• Duradecor-oppervlak met 

zeer hoge stootvastheid
• Anti-finger-print voor 

minder vingerafdrukken 
en verontreinigingen

• Met krijt beschrijfbaar

Leisteen

• Met reliëfstructuur
• Contrast van mat en 

glans
• Onverslijtbaar

Leisteen
Lichtgrijs

Leisteen
Verkeerswit

Leisteen
Antracietgrijs

Leisteen
Taupe ■ NIEUW

Linnen ■ NIEUW

• Fijne structuur die 
natuurlijk aandoet

• Duradecor-oppervlak met 
zeer hoge stootvastheid

Linnen
Lichtgrijs

Linnen
Verkeerswit

Linnen
Antracietgrijs

Linnen
Taupe ■ NIEUW

Gloss

• Hoogglanzend
• Extreem glad oppervlak
• Onverslijtbaar

Gloss
Lichtgrijs

Gloss
Antracietgrijs

Gloss
Taupe ■ NIEUW

Gloss
Verkeerswit

Ultramat
Verkeerswit

Ultramat
Lichtgrijs

Ultramat
Antracietgrijs

Ultramat
Taupe ■ NIEUW

4Protect-randbescherming

• Hoge slagvastheid
• Hoge slijtagebestendigheid
• Zeer krasvast
• Perfect aanzicht zonder voegen, d.w.z. geen zichtbare voegen 

voor maximale eisen

RANDBESCHERMINGRANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

RANDBESCHERMING

ZEER HOGE STOOTVASTHEID
RANDBESCHERMING
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Lak

• Gelijkmatig oppervlak
• Krachtige en schitterende 

kleur
• Laklaag op witte 

Duradecor-basisplaat
• Desgewenst in RAL-kleur 

naar keuze

Zuiver wit
RAL 9010

Lichtgrijs
RAL 7035

Antracietgrijs
RAL 7016

Verkeerswit
RAL 9016

Fineer van echt hout
 
• Uit hoogwaardige 

houtsoorten
• Milieuvriendelijke 

beschermlak beschermt 
het oppervlak langdurig

• Natuurlijke houtnerf
• Duurzame kwaliteit

Gebeitst eiken
■ NIEUW

Mahonie
■ NIEUW

Macore
■ NIEUW

Ahorn dwars
■ NIEUW

Beuken Beuken dwars
■ NIEUW

Ahorn

Limba
■ NIEUW

Bergeiken
■ NIEUW

Limba verfbaar
■ NIEUW

Essen
■ NIEUW

Amerikaans 
notenhout
■ NIEUW

Amerikaans 
notenhout dwars
■ NIEUW

Alpeneiken matlak
■ NIEUW

Oud eiken geolied
■ NIEUW

Amerikaans eiken
■ NIEUW

Amerikaans eiken 
dwars
■ NIEUW

Knoestig eiken
■ NIEUW

Knoestig eiken 
dwars
■ NIEUW

ECHTE LAK
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D E U R -  E N  K O Z I J N C O N S T R U C T I E

Prachtig aanzicht door precies 
passende en montagevriendelijke 
hoekverbindingen

Vullingplank
• Geschroefde hoekverbindingen met 

vullingverbinding
• Goed afstelbaar
• Hoge mate van krachtopsluiting

Bekleding
• Volledig metalen schroefverbindingen
• Uitstekende krachtopsluiting
• Directe drukverdeling op de 

verbindingsvlakken
• Geen zichtbare boorgaten in de bekleding

Grote vormstabiliteit door robuuste 
kozijnconstructie

• Vullingplank 25 mm dik
• Vullingplank met Duradecor-oppervlak
• Met melamine gecoat tegenelement
• Bekledingen uit MDF

Blijvend zacht sluiten door 
hoogwaardige afdichting

• Tweekamersysteem
• Schone montage op het deurblad
• Goede dempingseigenschappen

Meer veiligheid door robuuste 
standaard sluitplaat

• Beweegbare achtervulling
• Zesvoudig vastgeschroefd
• Dubbel draaiende sluiting
• Ombouwsets leverbaar

Hoogwaardige ambachteli jke kwaliteit voor 
hoge belastingen
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De deur zakt niet dankzij hybride 
scharnierbeugel 

• Draagkracht 80 kg
• Versterkte metalen / kunststof-

houder ■ NIEUW
• Viervoudig vastgeschroefd in de vullingplank
• Geleidingshulzen tot de voorkant van de 

bekleding
• Voor houten deuren en deuren met volledige 

beglazing

Grote stabiliteit door deurblad met 
omramingsversteviging

• Binnendeuren met 80 mm 
omramingsversteviging

• Scharnier- en slotzijde

Mooi gevormde ronde rand door 
hoogwaardig basismateriaal

Robuuste hoekige 
rand door 4Protect-
randbescherming RANDBESCHERMING

• Hoge slagvastheid
• Hoge slijtagebestendigheid
• Zeer krasvast
• Perfect aanzicht zonder voegen, d.w.z. dat 

anders dan bij gebruikelijke deuren er geen 
voeg  zichtbaar is die het hoogwaardige 
deuraanzicht verstoort

• Standaard bij opdekdeuren met hoekige randen 
en stomp sluitende deuren met Duradecor-
oppervlak in wit gelakt, lichtgrijs, antraciet

Moderne kleur

• In de standaardkleur wit gelakt RAL 9016

Sterk Duradecor-oppervlak

• Extreem stootvast,  
krasbestendig

• Lichtecht, hittebestendig ZEER HOGE STOOTVASTHEID
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O V E R Z I C H T S TA B E L

Deurmotieven Deurvulling

BaseLine
Design Line
Concepto

Design Line
Stripe

Design Line
Groove

Design Line
Steel

Design Line
Plain

Design Line
Rail

Design Line
Pure

Classic Line
Georgia

Classic Line
Montana

Classic Line
Kontura

Classic Line
Virginia

Honingraatvulling
Tubespaan-
plaatstroken

Tubespaanplaat Volspaanplaat

Oppervlakken

Duradecor

Met opdek 

hoekig
● – ○ – ● ● ● ● ● – – – ● – ● ●

Met opdek rond ● – – – ● ● ● ● ● – – ● – ● ● ●

Stomp hoekig ● – ○ – ● ● ● ● ● – – – – – ● ●

Duradecor structuur

Met opdek 

hoekig
● – – – ● ● ● ● ○ – – – ● – ● ●

Met opdek rond ● – – – ● ● ● ● ○ – – – – ● ● ●

Stomp hoekig ● – – – ● ● ● ● ○ – – – – – ● ●

Fineer van echt hout

Met opdek 

hoekig
● – – – – – ● – ○ – – – – ● ● ●

Met opdek rond ○ – – – – – ○ – ○ – – – – ○ ○ ○

Stomp hoekig ● – – – – – ● – ○ – – – – ● ● ●

Lak

Met opdek 

hoekig
● – – ● ● ● ● ● ● – – – – – ● ●

Met opdek rond ● – – ● ● ● ● ● ● ○ ○ – – ● ● ●

Stomp hoekig ● – – ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ●

Ultramat

Met opdek 

hoekig
– ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Met opdek rond – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Stomp hoekig – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Gloss

Met opdek 

hoekig
– ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Stomp hoekig – ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Leisteen

Met opdek 

hoekig
– ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Stomp hoekig – ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Linnen

Met opdek 

hoekig
– ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Met opdek rond – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Stomp hoekig – ● – – – – – – – – – – – – ● ●

● = leverbaar voor alle decors / kleuren

○ = niet leverbaar voor alle decors / kleuren
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Honingraatvulling
Met de honingraat wordt een vormstabiele 
deurvulling geleverd die overtuigt door de 
prijs / kwaliteit-verhouding.

Tubespaanplaat
De doorlopende plaat met horizontaal lopende 
buisjes geeft de deurbladen een grote mate van 
stabiliteit. Deze hoogwaardige binnendeuren 
zijn geschikt voor een nog hogere belasting.

Tubespaanplaatstroken
De deurvulling bestaat uit afzonderlijke stroken 
die optimaal ten opzichte van elkaar zijn 
geplaatst. Daardoor is het deurblad bijzonder 
stabiel en geschikt voor hoge belastingen.

Volspaanplaat
De hoogwaardige deurbladen uit volspaanplaat 
beschikken over de beste vleugelstijfheid en 
zijn geschikt voor bijzonder hoge belastingen. 
Deuren met glasuitsparingen worden standaard 
met volspaanplaat geleverd.

Deurmotieven Deurvulling

BaseLine
Design Line
Concepto

Design Line
Stripe

Design Line
Groove

Design Line
Steel

Design Line
Plain

Design Line
Rail

Design Line
Pure

Classic Line
Georgia

Classic Line
Montana

Classic Line
Kontura

Classic Line
Virginia

Honingraatvulling
Tubespaan-
plaatstroken

Tubespaanplaat Volspaanplaat

Oppervlakken

Duradecor

Met opdek 

hoekig
● – ○ – ● ● ● ● ● – – – ● – ● ●

Met opdek rond ● – – – ● ● ● ● ● – – ● – ● ● ●

Stomp hoekig ● – ○ – ● ● ● ● ● – – – – – ● ●

Duradecor structuur

Met opdek 

hoekig
● – – – ● ● ● ● ○ – – – ● – ● ●

Met opdek rond ● – – – ● ● ● ● ○ – – – – ● ● ●

Stomp hoekig ● – – – ● ● ● ● ○ – – – – – ● ●

Fineer van echt hout

Met opdek 

hoekig
● – – – – – ● – ○ – – – – ● ● ●

Met opdek rond ○ – – – – – ○ – ○ – – – – ○ ○ ○

Stomp hoekig ● – – – – – ● – ○ – – – – ● ● ●

Lak

Met opdek 

hoekig
● – – ● ● ● ● ● ● – – – – – ● ●

Met opdek rond ● – – ● ● ● ● ● ● ○ ○ – – ● ● ●

Stomp hoekig ● – – ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ●

Ultramat

Met opdek 

hoekig
– ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Met opdek rond – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Stomp hoekig – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Gloss

Met opdek 

hoekig
– ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Stomp hoekig – ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Leisteen

Met opdek 

hoekig
– ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Stomp hoekig – ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Linnen

Met opdek 

hoekig
– ● – – – – – – – – – – – – ● ●

Met opdek rond – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Stomp hoekig – ● – – – – – – – – – – – – ● ●

● = leverbaar voor alle decors / kleuren

○ = niet leverbaar voor alle decors / kleuren

Kozijnuitvoeringen

Muuromvattend kozijn met ronde randen

Muuromvattend kozijn met profilering 
voor ClassicLine Georgia

Muuromvattend kozijn met hoekige 
randen (alleen voor gelakt oppervlak)

Blokkozijn
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Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale  

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden  

in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste  

stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en  

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië  

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige  

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

Hörmann KG Amshausen, Duitsland

Hörmann KG Dissen, Duitsland

Hörmann KG Werne, Duitsland

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Duitsland

Hörmann KG Freisen, Duitsland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland

Hörmann Beijing, China

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

www.hormann.be
www.hormann.nl
www.hormann.be

Officiële partner van de KBVB
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