
Garagedeuren voor renoveerders
Exclusieve voordeelaanbiedingen van de nr. 1 in Europa

Automatische garagedeur

vanaf€ 998*

Uw Hörmann-partner biedt u uitgebreide diensten:

Gekwalificeerd 
deskundig advies

Opmeting ter 
plaatse

Deskundige 
montage

Demontage en 
milieuvriendelijke 
verwijdering

TERRASOVERKAPPINGEN  -  ZONWERING
ROLLUIKEN  -  GARAGEDEUREN

Wilmersdorf 16 - Apeldoorn
tel. 055-5995151 - info@buitink.eu

www.buitink.eu

Showroom 1000 m2

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00

zaterdag van 10.00 - 15.00

BUITINK
A P E L D O O R N



Terrabruin RAL 8028
Sandgrain vanaf € 998*

Titan Metallic CH 703
Decograin vanaf € 1098*

Dark Oak
Decograin vanaf € 1098*

Antracietgrijs RAL 7016
Sandgrain vanaf € 998*

Verkeerswit RAL 9016
Sandgrain vanaf € 998*

Golden Oak
Decograin vanaf € 1098*
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Garagesectionaaldeur RenoMatic 2015
L-profilering, incl. aandrijving ProMatic

• Dubbelwandig geïsoleerde, 42 / 20 mm dikke panelen voor een goede warmte-isolatie, 
uitstekende stabiliteit en aangenaam rustige deurloop

• Optimale, duurzame bescherming van het kozijn door kunststof kozijnvoet
• Alleen bij Hörmann: betrouwbare bescherming tegen optillen door mechanische 

optilbeveiliging
• ProMatic-aandrijving met moderne BiSecur-radiotechniek en extra openingshoogte voor 

ventilatie van de garage
• 2 handzenders HSE 2 BS in zwarte structuur, mat, met oog ten behoeve van een 

sleutelhanger

Actievoordeel: tweede 
handzender gratis

Voor een mooi en veilig thuis
RenoMatic 2015

Bespaar  

tot wel 30 %

In vergelijking met de vrijblijvende adviesprijs  

van een Hörmann sectionaaldeur LPU  

met hetzelfde oppervlak en dezelfde afmetingen 

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet-kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met RAL-kleuren. Wijzigingen en prijsfouten onder voorbehoud. 
* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieformaten (RenoMatic 2015: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm) zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. 
Geldig t/m 31-12-2015 bij alle deelnemende dealers in Nederland.




