
Perfekt sammenspil mellem  
klimaneutralitet og sikkerhed

Porte og døre fra Europas nr. 1 til dit hjem

Kampagne Kampagne

2023
Årets Dør
Fra 11.995 kr.*
Inkl. moms

2023
Årets Port
Fra 8.495 kr.*
Inkl. moms



Ledhejseporte  
til garager
RenoMatic
• Isolerede, 42 mm tykke lameller giver god 

varmeisolering og stabilitet med smidig kørsel

• Standardmæssig portåbner ProMatic med 
moderne trådløs BiSecur-teknik

• Alle portoverflader med sølvfarvet forzinkning  
på portens inderside

• Kampagnestørrelser:  
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
(andre størrelser på forespørgsel)

Scan QR-koden for at få mere at  
vide om vores garageport-tilbud.

Robust Woodgrain 
overflade med naturtro 
savsnitmønster i trafikhvid 
RAL 9016

Hvidaluminium RAL 9006

Gråaluminium RAL 9007

Antracit metallic CH 703

Antracitgrå RAL 7016

Sort RAL 9005

Terrabrun RAL 8028

Kun hos Hörmann

• trådløst BiSecur-system
•  mekanisk løftesikring i motorstangen

Portåbner ProMatic
Automatisk komfort

• Med moderne, trådløs BiSecur-teknik

• Ekstra åbningshøjde til udluftning af garagen

• Inkl. håndsender HSE 4 BS med øje til 
nøglering

Standard

M-profilering 
Woodgrain

8.495 kr.*
Inkl. moms
inkl. portåbner

Kampagne



* Vejledende pris inkl. 25 % moms for 
kampagneportene i størrelserne (RenoMatic: 
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm) 
uden opmåling, montering, afmontering og 
bortskaffelse. Gælder indtil d. 30.05.2023 
hos alle deltagende forhandlere i Danmark.

De viste farver og overflader er ikke farveægte. 
Alle RAL-farveangivelser svarer til RAL-farven. 
Ret til ændringer og fejl forbeholdes.

Moderne Slategrain 
overflade med skiferstruktur  
i trafikhvid RAL 9016

Hvidaluminium RAL 9006

Gråaluminium RAL 9007

Antracit metallic CH 703

Antracitgrå RAL 7016

Sort RAL 9005

Terrabrun RAL 8028

Glat Planar overflade med 
glat overflade i trafikhvid  
CH 9016 Matt deluxe

Hvidaluminium CH 9006 
Matt deluxe

Gråaluminium CH 9007 
Matt deluxe

Antracit metallic CH 703 
Matt deluxe

Antracitgrå CH 7016 
Matt deluxe

Sort CH 905 Matt deluxe

Terrabrun CH 8028 
Matt deluxe

L-profilering 
Slategrain

8.995 kr.*
Inkl. moms
inkl. portåbner

Kampagne

L-profilering 
Planar

9.495 kr.*
Inkl. moms
inkl. portåbner

Kampagne



Stål- / aluminium-
hoveddøre
Thermo65
• 65 mm stål-dørblad 

• Høj varmeisolering med en UD-værdi på  
ned til 0,95 W/(m²·K)**

• Kampagnestørrelser: indtil 1250 × 2250 mm
(efter mål uden merpris)

Motiv 015 Motiv 515Motiv 010 Motiv 810S Motiv 900SMotiv 700S

RC2
RC 2-sikkerhed  
er standard

Kampagnefarver***
Trafikhvid RAL 9016 mat

Hvidaluminium RAL 9006

Gråaluminium CH 907

Antracit metallic CH 703

Antracitgrå RAL 7016

Sort RAL 9005

Terrabrun RAL 8028

Scan QR-koden for at få 
mere at vide om vores 

hoveddør-tilbud.

Thermo65 
uden vindue

11.995 kr.*
Inkl. moms

Kampagne

Thermo65 
med vindue

15.600 kr.*
Inkl. moms

Kampagne

*  Vejledende pris, inkl. 25 % moms, for kampagnedørene i kampagnestørrelserne (Thermo65: RAM indtil 
1250 × 2250 mm) uden opmåling, montering, afmontering og bortskaffelse. Gælder indtil d. 30.05.2023  
hos alle deltagende forhandlere i Danmark.

**  Afhænger af dørmotiv og -størrelse, angivet værdi for dørmotiv uden vindue i størrelsen 1230 × 2180 mm.
*** Kampagnefarve til dørens yder- og inderside.

De viste farver og overflader er ikke farveægte. 
Alle farveangivelser svarer til RAL-farverne. Ret til ændringer og fejl forbeholdes.

Efter ønske leveres Thermo65-
kampagnedørene også i Hörmann 
farvetonen Matt deluxe mod merpris, 
farvemæssigt tilpasset til RenoMatic-
portene med Planar overflade (se side 2).

1.400 kr.*
Merpris



Smart Home-
system 
Hörmann 
homee Brain
• Hörmann homee Brain Cube med trådløst 

BiSecur-system til app-betjening i 
hjemmenetværk eller hele verden via 
internettet

• nem installation i få trin

• komfortabel betjening med app eller 
stemmestyring

• nyttige funktioner som komfortable 
scenarier og nem betjening af flere 
apparater med en enkelt kommando

Scan QR-koden 
for at få mere 

at vide om 
Hörmann homee 

og kompatible 
apparater.

Garageport-åbnere Lågeåbnere

Døråbnere

Sikkerhed  
(f.eks. kameraer)

Trådløs modtager

Energibesparelser
(f.eks. varmetermostater)

Komfort
(f.eks. belysning)

Dørlåse

Smart Home-system
Hörmann homee Brain

1.995 kr.*
Inkl. moms

Kampagne 

kun 550 kr.* 
Inkl. moms

Rengørings- og plejesæt
For at bevare et flot udseende af porte  
og døre i lang tid

• Rengøringsmiddel til porte og døre  
(til rengøring af alle overflader)

• Multisvamp 

• 2 -i-1-politur til porte og døre 

• Påføringssvamp 

• 2 × mikrofiberklude 

• Olie til porte og døre

Kampagne

Før Efter
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De professionelle ved, hvordan det skal gøres 
Book rådgivning hos en forhandler med det samme

!
?

Kvalificeret faglig 
rådgivning og 
opmåling på stedet

Afmontering og 
miljøvenlig bortskaffelse 
af den gamle port

Fagkyndig montering

Vi tænker grønt
Klimaneutrale porte og døre til dit hjem
Til produktion af vores kampagneporte og -døre bruger vi 100 % grøn strøm 
og sparer mange tons CO2 med yderligere tiltag. De øvrige emissioner 
kompenserer vi for med støtte til klimaprojekter i samarbejde 
med ClimatePartner.

Scan QR-koden 
for at få mere at 
vide.

Vi bruger 100% grøn strøm fra

Grøn strøm-mærket 

fra de tyske miljøforbund

Tlf.: 69 91 27 80
Mail: info@hoermann.dk

www.hoermann.dk
Mail: info@hoermann.dk

www.hoermann.dk

Tlf.: 86 43 72 22


