Eenvoudige en keurig afgewerkte kozijnbekledingen

Renovatie-oplossingen
voor sectionaaldeuren
Talrijke mogelijkheden voor elke inbouwsituatie

Renoveren met Hörmann
Alles uit één hand
Meestal wordt bij renovatie van garages een kanteldeur vervangen door
een moderne sectionaaldeur. Voor de meeste inbouwsituaties biedt
Hörmann flexibele en optisch aantrekkelijke oplossingen, die het toelaten
gebruik te maken van voordelige en snel leverbare standaardmaten.
Op de volgende bladzijden vindt u hiervan een overzicht.
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Standaardinbouw
achter de dagopening

Inbouw achter de dagopening
bij zijdelinkse aanslagen uit
bakstenen of bekledingsplaten
De inbouwsituatie

In het ideale geval beschikt de bestaande garage over
minstens 100 mm vrije ruimte aan de latei (minstens
115 mm bij deuren met aandrijving) en minstens 90 mm
zijdelingse aanslag. De sectionaaldeur kan dan achter de
dagopening worden ingebouwd. De latei en de zijdelingse
aanslagen garanderen een stabiele montage.
Sectionaaldeuren van Hörmann worden geleverd met alle
vereiste montagematerialen voor deze inbouwsituatie.

De bestaande garage
beschikt over voldoende
zijdelingse aanslag (minstens
90 mm), maar deze aanslag
is opgebouwd uit bakstenen
of bekledingplaten. De
montage van het
sectionaaldeurkozijn aan
deze materialen is af te
raden.
De oplossing
Het sectionaaldeurkozijn wordt met behulp van speciale
aan de stabiele zijmuren van de garage
ankers
gemonteerd. Daardoor blijft de dagopening ongewijzigd.

➀

De voordelen in één oogopslag
• De inbouw van sectionaaldeuren met voordelige standaarden renovatiematen is mogelijk.
• Geen extra hulpconstructies nodig. Dit bespaart
montagetijd en -kosten.
• De speciale ankers compenseren de oneffenheden van
de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor
de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen worden
gemonteerd.
• Geschikt voor alle garagesectionaaldeuren van Hörmann.
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Inbouw achter de dagopening
bij te geringe zijdelingse aanslag

Inbouw in de dagopening
zonder zijdelingse aanslag

De inbouwsituatie

De inbouwsituatie

De garage heeft te geringe
zijdelingse aanslagen (minder
dan 90 mm). Hierdoor is een
standaardinbouw niet mogelijk.

De garage heeft geen
zijdelingse aanslagen.
Hierdoor is een
standaardinbouw niet
mogelijk.

De oplossing

De oplossing

Het sectionaaldeurkozijn wordt met behulp van speciale
aan de zijmuren gemonteerd. Het zichtbare deel
ankers
van het sectionaaldeurkozijn wordt met de kozijnbekleding
afgedekt en aan de kleur en het oppervlak van het deurblad
aangepast. De dagopening blijft ongewijzigd.

De sectionaaldeur wordt op maat van de dagopening
besteld en tussen de zijmuren ingebouwd. De montage
aan de zijmuren. De
gebeurt d.m.v. speciale ankers
met een breedte van 90 mm dekt
kozijnbekleding
volledig het sectionaaldeurkozijn af en is aangepast aan
de kleur en het oppervak van het deurblad. Een duurzaam
elastische dichting sluit de spleet tussen de zijmuur en
de kozijnbekleding af.

➀

➁

➁

➀

90 mm

De voordelen in één oogopslag

De voordelen in één oogopslag

• De inbouw van sectionaaldeuren met voordelige standaarden renovatiematen is mogelijk.

• Geen extra hulpconstructies nodig. Dit bespaart
montagetijd en -kosten.

• Geen extra hulpconstructies nodig. Dit bespaart
montagetijd en -kosten.

• De speciale ankers compenseren de oneffenheden van
de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor
de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen
worden gemonteerd.

• De speciale ankers compenseren de oneffenheden van
de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor
de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen
worden gemonteerd.
• De kozijnbekleding heeft hetzelfde aanzicht als het
deurblad en is in alle oppervlakken en kleuren leverbaar.
Dit maakt een harmonisch deuraspect mogelijk.
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• De kozijnbekleding heeft hetzelfde aanzicht als het
deurblad en is in alle oppervlakken en kleuren leverbaar.
Dit maakt een harmonisch deuraspect mogelijk.

Inbouw in de dagopening
met spleet aan de zijmuur

Inbouw voor de dagopening
bij betonnen prefabgarages

De inbouwsituatie

De inbouwsituatie

De garage heeft geen zijdelingse
aanslagen. De deur wordt tussen
de zijmuren ingebouwd.
Omdat er een deur in standaardof renovatiematen voorzien is,
blijft er meestal een spleet
tussen deurkozijn en zijmuur.

Betonnen prefabgarages
hebben door hun bouwwijze
conische dagopeningen
en soms ook conische
zijdelingse aanslagen.

De oplossing

De oplossing

In de dagopening kan een deur met een voordelige standaardof renovatiemaat worden gemonteerd. De bevestiging van het
aan de zijmuur.
deurkozijn gebeurt met speciale ankers
De spleet (max. 35 mm) tussen de zijmuur en het deurkozijn
afgedekt. Het
wordt met behulp van het omramingsprofiel
zichtbare deel van het sectionaaldeurkozijn wordt met de
aangepast aan de kleur
kozijnbekleding (breedte 55 mm)
en het oppervlak van het deurblad en het omramingsprofiel.

Deze typische toepassing met voorgemonteerde speciale
en kozijnpanelen
wordt aan de zijmuur of
ankers
aan de conische zijdelingse aanslag bevestigd. Het brede
overdekt de spleet tussen het deurkozijn
kozijnpaneel
en de zijmuur.

➀

➂

➃

➄

➄

➁

95 mm

150 mm

De voordelen in één oogopslag

De voordelen in één oogopslag

• De inbouw van sectionaaldeuren met voordelige standaarden renovatiematen is mogelijk.

• Speciaal voor betonnen prefabgarages.

• De speciale ankers compenseren de oneffenheden van
de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor
de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen
worden gemonteerd.
• Flexibele afdekking van de spleet tussen het deurkozijn
en de zijmuur, met optimale aanpassing ter plaatse.
• Het omramingsprofiel en de kozijnbekleding hebben
hetzelfde aanzicht als het deurblad en zijn in alle opper
vlakken en kleuren leverbaar. Dit maakt een harmonisch
deuraspect mogelijk.

• Snelle montage ter plaatse, dankzij de voorgemonteerde
speciale ankers en kozijnpanelen.
• De speciale ankers compenseren de oneffenheden van
de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor
de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen
worden gemonteerd.
• Het 150 mm brede kozijnpaneel heeft hetzelfde aanzicht als
het deurblad. Dit zorgt voor een harmonisch deuraspect.
• Woodgrain-oppervlak – in alle kleuren leverbaar.

• Levering van de omramingssets volledig in modulesysteem
met omramingsprofielen, eindkappen en montagemateriaal.
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Als latei-aansluiting van de garagesectionaaldeur biedt Hörmann diverse mogelijkheden
om de opening tussen het kozijn en de latei mooi af te dekken.

Inbouw achter de dagopening bij te kleine latei
Het lateipaneel heeft standaard hetzelfde aanzicht
als het deurblad.

Inbouw in de dagopening bij ontbrekend latei
De opening (max. 90 mm) tussen het plafond en het
lateipaneel van de deur wordt keurig afgedekt met
het omramingsprofiel.

95 mm

95 mm

Inbouw in de dagopening bij ontbrekend latei
Een dubbelwandig paneel met hetzelfde aanzicht als
de deur overdekt grotere openingen tussen het plafond
en het lateipaneel van de deur.

Inbouw vóór de dagopening bij betonnen prefabgarages
Het speciaal voor deze montage verbrede lateipaneel van de
deur dekt de lateizone van de dagopening keurig af.

max. 562 mm

150 / 173 mm

Een harmonieuze afsluiting
De goed passende latei-aansluiting
Het latei-paneel van Hörmann garagesectionaaldeuren heeft altijd hetzelfde
aanzicht als de deur. Voor heel speciale inbouwsituaties krijgt u bij Hörmann
een individuele oplossing voor een harmonisch deuraanzicht.
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Toebehoren

De flexibele speciale ankers

160 – 180 mm

Minimale afstand tot de zijmuur

Renovatiepanelenset
Met de renovatiepanelen worden beschadigde muurranden bij
de latei en de dagopening keurig afgedekt. Levering in een set
met 3 panelen (telkens 3 m lang) met hetzelfde aanzicht als de
deur, in alle oppervlakken en kleuren.

69 mm

Maximale afstand (35 mm) tot de zijmuur.

Omramingsset
Deze set bestaat uit omramingsprofielen, eindkappen en
montagemateriaal. Hiermee kan een spleet (max. 35 mm) tot de
garagemuur flexibel worden afgedekt. De set is verkrijgbaar in
alle oppervlakken en kleuren, passend bij het deurblad.

95 mm

Kozijnbekleding
Het zichtbare deel van het deurkozijn wordt met de 55 of 90 mm
brede kozijnbekleding mooi aangepast aan de kleur en het
oppervlak van de deur.

55 mm

90 mm

Toebehoren met hetzelfde
aanzicht als de deur
Bij Hörmann vindt u de
renovatiepanelenset, de
omramingsset evenals de
kozijnbekleding in alle kleuren
en oppervlakken, passend bij
het aanzicht van de deur.

Schuine en oneffen zijmuur

Universele kozijnbevestiging
Met de speciale ankers van Hörmann kan het kozijn
van de sectionaaldeur aan de zijmuur van de garage
worden bevestigd. Muuroneffenheden kunnen
gemakkelijk worden gecompenseerd en de
dagopening blijft ongewijzigd.
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Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, België

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

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

DEUREN VOOR GARAGES

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Zij worden

AANDRIJVINGEN

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE
LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige

ANDERE DEURTYPES

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

KOZIJNEN

www.hormann.nl

stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en
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in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste

