
SilkgrainWoodgrain

Vijftien voorkeurkleuren

Oppervlakken, kleuren, decors
Woodgrain, Silkgrain
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Beschermende lagen ■ NIEUW  
voor een langdurig en mooi deuraanzicht

Eindlaag. Het oppervlak van de panelen wordt door de 
beschermingslak bijzonder ongevoelig, krasbestendig en vuilafstotend.

Eindlaag „Anti-graffiti”. Door de beschermingslak op het oppervlak 
van het paneel en op beglazingen, 
design-elementen etc. kan graffiti 
met een gebruikelijk speciaal 
reinigingsmiddel worden 
verwijderd.

➔ Verkrijgbaar voor de 
oppervlakken Woodgrain 
en Silkgrain.

Gelijk aanzicht van kozijn  
en deurblad

Het harmonieuze aanzicht van een 
deur ontstaat door veel kleine 
details: het latei-
aanpassingspaneel  wordt altijd 
met hetzelfde aanzicht1) als de 
deurprofielen geleverd. Zo past 
alles perfect bij elkaar. 
De zijdelingse kozijnen  zijn 
standaard verkrijgbaar in een 
wit Woodgrain-oppervlak2). 
Met kozijnbekledingen kunnen 
de zijdelingse kozijnen eenvoudig 
worden aan het oppervlak van 
de panelen aangepast.

➔ Meer informatie vindt u vanaf pagina 80.

1) Bij het Slategrain-oppervlak met glad oppervlak, bij het Duragrain-oppervlak in een aan 
het deurprofiel aangepaste kleur of in een RAL-kleur naar keuze

2) Bij de LPU 67 Thermo en LPU 42 in de premium-uitvoeringen in grijswit RAL 9002

RAL-kleur naar keuze

De oppervlakken Woodgrain en Silkgrain zijn 
optioneel verkrijgbaar in ongeveer 200 kleuren 
overeenkomstig de RAL-kleuren* en in veel 
NCS-en DB-kleuren.

Let op:

De binnenzijden van de garagesectionaaldeuren 
worden over het algemeen in de kleur grijswit, 
RAL 9002, geleverd.
Bij dubbelwandige stalen deuren die aan de zon 
worden blootgesteld, dienen donkere kleuren 
te worden vermeden omdat een mogelijke 
doorbuiging van de panelen de deur kan 
beschadigen.
Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de 
respectievelijke RAL-kleur. Om druktechnische 
redenen zijn de afbeeldingen van de kleuren en 
de oppervlakken niet kleurbindend. Laat u door 
uw Hörmann-dealer adviseren.

* RAL Classic-kleuren, met uitzondering van 
pareleffectkleuren en fluorescerende kleuren

Woodgrain

RAL 9016 Verkeerswit

Silkgrain

RAL 9016 Verkeerswit

Voorkeurkleuren

CH 703 Antraciet metallic ■ NIEUW

RAL 9007 Grijsaluminium

RAL 9006 Witaluminium

RAL 9005 Gitzwart ■ NIEUW

RAL 8028 Terrabruin

RAL 7040 Venstergrijs

RAL 7039 Kwartsgrijs ■ NIEUW

RAL 7035 Lichtgrijs

RAL 7030 Steengrijs

RAL 7016 Antracietgrijs

RAL 7015 Leigrijs ■ NIEUW

RAL 7012 Basaltgrijs ■ NIEUW

RAL 6009 Dennengroen

RAL 6005 Mosgroen

RAL 1015 Licht ivoorkleurig

Dubbelwandig paneel

Galvanisatie

Polyestergrondlaag

Eindlaag of eindlaag „Anti-graffiti”

Alleen bij Hörmann
Deurblad, lateipaneel en zijdelings 
kozijn met hetzelfde aanzicht in 
Woodgrain verkeerswit RAL 9016
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Sandgrain

Standaardkleur

RAL 9016 Verkeerswit

Voorkeurkleuren

RAL 9006 Witaluminium

RAL 8028 Terrabruin

RAL 7016 Antracietgrijs

Oppervlakken, kleuren, decors
Slategrain, Sandgrain, Planar, Decograin

Slategrain ■ NIEUW

Standaardkleur

RAL 9016 Verkeerswit

Voorkeurkleur

RAL 7016 Antracietgrijs

Alleen bij Hörmann
Slategrain oppervlak

62 DESIGN, UITRUSTING, TOEBEHOREN | DEURVORMGEVING



DecograinPlanar

Decograin-decors

Titan Metallic CH 703: antraciet met metallic effect

Golden Oak: middenbruin, goudgeel eikendecor

Dark Oak: notenhoutkleurig eikendecor

Night Oak: donker, intensief eikendecor*

Rosewood: mahoniekleurig houtdecor*

Winchester Oak: naturelkleurig eikendecor met noesten*

* Niet voor LPU 67 Thermo

Standaardkleur

CH 9016 Matt deluxe, verkeerswit

Voorkeurkleuren

CH 9006 Matt deluxe, witaluminium

CH 9007 Matt deluxe, grijsaluminium

CH 7016 Matt deluxe, antracietgrijs

CH 8028 Matt deluxe, terrabruin

CH 703 Matt deluxe antraciet metallic
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Oppervlakken, kleuren, decors
Duragrain

Duragrain

Krasbestendig en vuilafstotend
Het innovatieve digitale drukprocedé in combinatie 
met de eindlaag, bestaande uit een zeer harde 
beschermingslak, is alleen verkrijgbaar bij Hörmann. 
Dat is de basis voor een blijvend mooi deuraanzicht.
Bij Duragrain-deuren leveren wij de kozijnbekleding 
en panelen in een aan het decor aangepaste kleur.

Duragrain
zeer krasbestendig

Dubbelwandig paneel

Galvanisatie

Grondlaag

Innovatieve digitale afdruk

Eindlaag met zeer harde beschermingslak
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Beton Noce sorrento balsamico

Beige Noce sorrento natur

Moca Sapeli

Grigio Sheffield

Grigio scuro Teak

Rusty Steel Used Look

Bambus Walnuss Terra

Burned Oak Walnuss Kolonial

Cherry White brushed

Nature Oak White Oak

Fichte Whiteoiled Oak

Rusty Oak Whitewashed Oak

Let op:

De binnenzijde van de Duragrain-deuren wordt standaard in de kleur 
grijswit RAL 9002 geleverd. Daardoor wordt bij het openen van de deur 
aan de buitenkant altijd een smalle grijswitte strook tussen de panelen 
zichtbaar.

Het zijdelingse kozijn en het lateipaneel worden standaard geleverd 
in Woodgrain, verkeerswit RAL 9016. Optioneel zijn de latei- 
en kozijnpanelen in een aan het decor aangepaste kleur verkrijgbaar 
of in een RAL-kleur naar keuze.

Individuele motieven
Bepaal de vormgeving van uw Duragrain-deur met 
uw persoonlijk lievelingsmotief. Gelieve hiervoor 
contact op te nemen met uw Hörmann-dealer.
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