Hartelijk welkom thuis

Vo o r d e u r
met zijdee*l
vanaf € 2 0 9 8

ThermoPro Plus voordeur-actie 2015
Voordeur en zijdeel voor een actieprijs

Geniet ervan om thuis te zijn
Voordeuren in de vertrouwde Hörmann-merkkwaliteit

Made in Germany

Voordeur ThermoPro Plus
Uw nieuwe voordeur moet bijzonder zijn, moet bij de stijl van uw woning passen,
representatief zijn en uw goede smaak bewijzen. Uw voordeur moet echter ook
voldoen aan hoge veiligheidseisen samen met goede warmte-isolatiewaarden
die u helpen energie te besparen. Hieraan leveren de ThermoPro Plus-deuren
een grote bijdrage. Dankzij een 65 mm dik en volledig met polyurethaan hardschuim
gevuld deurblad overtuigen de deuren door een goede warmte-isolatie.
Daarmee bespaart u energie en dus geld!
• Thermische onderbreking door inliggend vleugelomramingsprofiel
uit samengesteld materiaal
• 65 mm dik, volledig stalen deurblad met polyurethaan hardschuimvulling
• Thermisch onderbroken 80 mm aluminium kozijn in Roundstyle-look A3
• Goede warmte-isolatie U D-waarde van max. 0,82 W/(m²·K)**
• Drievoudig afdichtingsniveau
• 5-voudig veiligheidsslot met veiligheidslijst
• Opgezette roestvrijstalen rozet
• 3D-scharnieren met penbeveiliging
• Roestvrijstalen binnenkruk
• Binnen- en buitenzijde in dezelfde kleur

** Geldt voor het deurelement zonder zijdeel met afmeting 1230 × 2180 mm

Kleuren en decors voor elke stijl
Maak een keuze uit 5 voorkeurkleuren en 5 Decograin-decors
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5 voorkeurkleuren
ThermoPro Plus-motief 010
met één zijdeel
in voorkeurkleur

voor € 2098*
ThermoPro Plus-motief 010
met twee zijdelen
in voorkeurkleur

voor € 2825*

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 9006
Witaluminium

RAL 9007
Grijsaluminium

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 8028
Terrabruin

Decograin
Dark Oak

Decograin
Night Oak

Decograin
Titan Metallic
CH 703

5 Decograin-decors
ThermoPro Plus-motief 010
met één zijdeel
in Decograin-oppervlak

voor € 2298*
ThermoPro Plus-motief 010
met twee zijdelen
in Decograin-oppervlak

voor € 3112*

Decograin
Decograin
Winchester Oak Golden Oak

De afgebeelde kleuren en decors zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleuren.

Uw gezin zegt: „Dankjewel”
Verzeker u van eenmalige voordelen tijdens de actie
van 1 maart tot en met 31 december 2015

De beste keuze – uw voordelen van de Hörmann ThermoPro Plus-actie
• U heeft de keuze uit 5 kleuren en 5 oppervlaktes met dezelfde prijs.
• Uw nieuwe voordeur wordt exact op maat geleverd tot de max. afmetingen van 1250 × 2250 mm.
• Bij de actieaanbieding is één zijdeel met de maximale afmetingen van 500 × 2250 mm inbegrepen.

Stijlvolle deurvarianten voor een veilige thuis
Constructiekenmerken van onze actiedeur
De ThermoPro Plus-actiedeur bestaat uit een koppelconstructie.
Het vleugelprofiel uit samengesteld materiaal biedt een goede
thermische onderbreking en hoge stabiliteit: zo trekt het deurblad ook
op lange termijn niet krom. Het thermisch onderbroken 80 mm dikke
aluminium kozijn met polyurethaan vulling wordt standaard geleverd
in Roundstyle-look. De 20 mm hoge, thermisch onderbroken drempel
uit aluminium en kunststof met drievoudig afdichtingsniveau vermindert
het warmteverlies.

Deurblad zonder zichtbaar vleugelprofiel

Storende aanblik van het
zichtbare vleugelprofiel
bij andere voordeuren

www.hormann.com

ThermoPro Plus
buitenaanzicht

Beglazing voor zijdelen
U krijgt een hoogwaardige 3-voudig isolerende beglazing, die aan
de buiten- en binnenkant bestaat uit helder gelaagd veiligheidsglas.
Voor de inliggende ruiten kunt u kiezen uit helder Float
(linkerafbeelding) of gezandstraald Float (rechterafbeelding).

Wilt u nog meer keuze?

ThermoPro Plus met optionele RC 2-veiligheidsuitrusting,
ook voor zijdelen en bovenlichten

Meer dan 40 nieuwe voordeurmotieven

UD-waarde
tot

0,47

RC 2

Gecertificeerde
veiligheid

W/(m²·K)

In de brochure “ThermoPro voor- en huisdeuren” staan nog meer
uitvoeringsopties, zoals bijv.
• RC 2-veiligheidsuitrusting bij deur, zijdeel en bovenlichten
• handgrepen, beglazing en nog meer kleuren voor een individuele
vormgeving van de deur.
Informeer bij uw dealer ook naar de brochure “Aluminium voordeuren”.

ThermoPro voor- en huisdeuren
Met vleugeloverdekkend deurblad en goede warmte-isolatie

Aluminium voordeuren
Elegant design, uitstekende warmte-isolatie

* Vrijblijvende adviesprijs inl. 21% BTW, zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Prijzen zijn geldig t/m 31-12-2015 bij alle deelnemende dealers in België en Nederland.
Wijzigingen voorbehouden.
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Uitgelezen en harmonieus is de ontvangst die de ThermoPro Plusvoordeuren u bieden. De ThermoPro Plus-voordeuren overtuigen door
een modern design. Het fraai gevormde deurblad dat aan de binnenen buitenkant volledig uit staal bestaat met het inliggende vleugelprofiel,
ziet er gewoon goed uit. Het binnenaanzicht harmonieert uitstekend
met de binnendeuren van uw huis.

