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GARAGEPOORT
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VAN DE OPPERVLAKTE
VAN UW GEVEL

KIES DE JUISTE GARAGEPOORT.
DE IDEALE COMBINATIE VAN
EFFICIËNTIE EN DESIGN
Onze poorten zijn ontwikkeld om veilig en
duurzaam te zijn.
Ze komen tegemoet aan alle hedendaagse
vereisten: isolatie, stille werking, optimale lichtinval...
Niets wordt aan het toeval overgelaten.
Wist u dat een garagepoort van buitenaf gezien
1/5 van de oppervlakte van uw gevel in beslag
neemt?
U kiest het design van uw garagepoort zodat
deze perfect past bij uw ramen en deuren.
Onze garagepoorten zijn er voor uw dagelijks
comfort en zijn eindeloos personaliseerbaar.
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KEUZEGIDS
Een model dat voldoet aan uw verwachtingen

p. 84

p. 84

Sectionaalpoort
lateraal

Sectionaalpoort
plafond
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Kantelpoort

OPENINGSWIJZE

Onder plafond

Aan de zijkant

Onder plafond

In een kast
(zoals een rolluik)

UITSTEEK VAN DE GARAGEPOORT

Steekt niet uit de gevel bij het
openen

Steekt niet uit de gevel bij het
openen

Steekt uit de gevel bij het openen

Steekt niet uit de gevel bij het
openen

BESCHIKBARE OPBERGRUIMTE
IN DE GARAGE

Aan beide kanten

Aan het plafond en aan één kant

Aan beide kanten

Aan het plafond en aan beide
kanten

LOOPDEUR

In optie

In optie

In optie

Nee

Vrije ruimte binnen
en vóór de garage

Gedeeltelijk te openen zodat
personen kunnen passeren of
ingebouwde deur voor frequent
gebruik. Ideaal voor garage met
laag plafond.

Ingebouwde deur
geschikt voor frequent gebruik

Beperkte plaatsinname
Geschikt voor renovatie of
als afsluiting van een
opbergruimte

BIJZONDERE
AANBEVELINGEN

ONZE OPLOSSINGEN

CARSEC PRO

> p. 10

CARSEC PRO LATERAAL > p. 14

PEGASUS

> p. 28

AVALON

PEGASUS CUSTOM

> p. 40/42

AVALON CUSTOM

> p. 30
> p. 40/42

CARBAS PRO

> p. 18

ARKADYS

> p. 32

Imagined
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Rolpoort

CARROL

> p. 46

Het juiste materiaal voor elke stijl van woning

STAAL

ALUMINIUM

CUSTOM

Robuust

Duurzaam

Artistiek

Stevig en op maat
Sandwichpanelen
gevuld met CFK-vrij schuim
voor een optimale isolatie.

Strak en op maat
IJzersterk met
grenzeloze mogelijkheden.

Creatief en op maat
Glas, stucco, hout, koper, steen...
U kiest zelf de bekleding, de poort
staat open voor elke uitdaging.
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Een slimme poort
maakt u het leven wat makkelijker

AFSTANDSBEDIENING
IN ZAKFORMAAT
Statusmelding door
controlelampje.

CODEKLAVIER

die tot 2 producten
aanstuurt (garagepoort en tuinpoort).

MUURZENDER BINNEN
DE GARAGE
Bediening van de poort
van binnenin.

MOEITELOOS
De motorisatie biedt u een dagelijks
comfort en veiligheid die u zeker zult
waarderen.
Ongeacht het weer kunt u uw garage
in- en uitrijden zonder uit uw auto te
moeten stappen!
De motorisatie draagt ook bij tot de
veiligheid en de optimale levensduur
van uw poort: vlotte bediening en
vertraging op eindpunt.
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smart solutions voor bediening op afstand
Compatibel met
de spraakassistenten

2 boxen naar keuze:
Tahoma en Connexoon

BESCHIKBARE
MOTORISATIES

STOP

• Standaard radiobediening met statusmelding
• Smart radiobediening met statusmelding
en afstandsbediening

SLOW
Obstakeldetectie

Remt af voor zijn
eindpunten

Automatische
ingebouwde verlichting

Veiligheidscode

TROEVEN DIE
HET VERSCHIL MAKEN*

Packs

voor uw garagepoort

• SECURITY

Om alle pogingen tot inbraak
te detecteren en te ontraden.

SLIDERBEDIENING
ZAKFORMAAT
Statusmelding door
trilling.

MUURDIGICODE
voor de bediening van
de garagepoort, de
tuinpoort, de verlichting
aan de ingang of in de
tuin met statusmelding
door controlelampje.

• COMFORT

MUURKASTJE
IN DE GARAGE

voor een nog aangenamer
en veiliiger dagdagelijks gebruik.

om de poort te
bedienen en/of
te controleren
of ze open of dicht is.

• ACCES

Voot het hele gezin.

*uitsluitend bij motorisatie Sommer

Smart oplossing op afstand
De slimme poort
De poort openen van op afstand. Van aan het
eind van de straat of van op uw werk om uw
kind binnen te laten... Simpelweg van op uw
computer, tablet of smartphone. Waar u ook
bent, met deze bediening ben je altijd zeker
dat uw poort goed dicht is.

Ook beschikbaar van het merk FAAC
en handmatige bediening.

Module voor
slimme poort
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Tijdloos

STAAL
HET GAMMA
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Tijdloos

GARAGEPOORTEN

Kiezen voor onze stalen poorten, is kiezen
voor kwaliteit, stevigheid en betrouwbaarheid.
De esthetische kant vult u zelf in! Bijna 400
kleuren mogelijk, verschillende designs voor
de panelen (groeven, cassettes…) en tal van
decors en ramen...
De keuzemogelijkheden zijn eindeloos.
Onze stalen poorten zijn ideaal voor wie
zweert bij eenvoud: ze zijn uiterst
efficiënt en makkelijk personaliseerbaar!

STAAL
CARSEC PRO
CARSEC PRO
LATERAAL
CARBAS PRO
+ PERSONALISATIE
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CARSEC
PRO
de veilige waarde

Plaatsbesparende garagepoort
De zijmuren blijven vrij voor een maximale
ruimte, binnen en buiten uw garage.
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Tijdloos

GARAGEPOORTEN

STAAL
CARSEC PRO

PERSONALISATIE pagina 22

AFWERKING MET OOG VOOR DETAIL
• De omlijstingen zijn volledig gelakt
in dezelfde kleur als de buitenzijde
van de panelen.
• De binnenzijde en alle onderdelen
zijn gelakt in het wit.

2/

EEN GEÏSOLEERDE GARAGE
Voor een optimale isolatie van de
garage maken we gebruik van 40mm
dikke stalen sandwichpanelen,
geïsoleerd met polyurethaanschuim.

2

BUITEN

1

1/
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de veilige waarde

1/

SHHHHT
De poort werkt geruisloos dankzij
de veren die in zijstijlen verwerkt
zitten.

BINNEN

CARSEC
PRO

2 / OP EN TOP VEILIG
• Ingebouwde obstakeldetectie
en valstop voor een op en top
veilig gebruik.
• Inbraakwerend dankzij de
optilbeveiliging.

1

2

AFMETINGEN
• Maximumbreedte 5 500 mm
• Maximumhoogte 3 000 mm
• Slag boven 115 mm
• Slag links 105 mm
• Slag rechts 105 mm
Inschuifdiepte:
volgens hoogte en bediening
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Tijdloos

GARAGEPOORTEN

OPLOSSING

STAAL

LOOPDEUR
Bijzonder handig als tweede ingang

CARSEC PRO

PERSONALISATIE pagina 22

3 / STRAK DESIGN
• Zeer discrete dunne en
gelakte profielen.
• Onzichtbare ingebouwde
scharnieren.

4

5
4 / VEILIGHEID GAAT VOOR
• Vijfpuntsslot tegen inbraak.

DEUR

3

5 / GEMAKKELIJKE DOORGANG
De doorgang is bijzonder
gemakkelijk dankzij de lage
drempel van 2,5 cm en een
deurbreedte van 80 cm.

• Automatische deursluiter
met geruisloze en zachte rem.
• Deurbeveiliging : verhindert
elke beweging van de poort als
de deur openstaat.
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CARSEC PRO

LATERAAL
het slimme alternatief

Vrij plafond in de garage
Zijdelings openend,
zonder delen die uitsteken.
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Tijdloos

GARAGEPOORTEN

STAAL
CARSEC PRO LATERAAL

PERSONALISATIE pagina 22

TOEGANKELIJKHEID
De deur opent op de gewenste
breedte voor een gemakkelijke
personentoegang.
Centrale opening mogelijk.

1

BUITEN

2

1/

WATERAFVOER
De geperforeerde deurdrempel met
een helling van 15 mm, bevordert
de waterafvoer.

2/

DUURZAAM & STEVIG
De onderdelen zijn vervaardigd uit
roestvrij aluminium. Geleidingsrail
uit geëxtrudeerd aluminium van 5 mm.
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LATERAAL
Het slimme
alternatief

BINNEN

CARSEC PRO

1

OOG VOOR DETAIL
• De binnenzijde en alle
onderdelen zijn in het wit gelakt.

2

1/

STILLE & VLOTTE WERKING
Eenvoudige en geruisloze
werking dankzij:
- de rail met aandrijfriem
- het geleidingssysteem
met drie in de hoogte
verstelbare wieltjes.

2 / WARM & DROOG!
• Voor een optimale thermische isolatie van de garage
worden 40mm dikke stalen
panelen geïsoleerd met
polyurethaanschuim gebruikt.
• De dubbele rubber afdichting en de borstelafdichting
garanderen de water- en
luchtdichtheid van de poort.
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À LA CARTE!
• Inloophoek op maat, tot 180°.
Motorpositie naar keuze.
• De poort wordt gedragen
door stevige geleidingsblokken, heeft geen bodemrail
en is volledig onderhoudsvrij.

AFMETINGEN
• Maximumbreedte 6 000 mm
• Maximumhoogte 3 000 mm
• Slag boven 105 mm
• Slag opengaand deel 105 mm
• Slag terugloopzijde 150 mm
Inschuifdiepte:
volgens hoogte en bediening

Tijdloos

GARAGEPOORTEN

OPLOSSING

STAAL

LOOPDEUR
Voor een makkelijke doorgang

CARSEC PRO LATERAAL

PERSONALISATIE pagina 22

3 / ERGONOMISCH
Discrete drempel (1,5 cm)
en vlotte werking.

4

5

4 / ZORGELOOS
Het driepuntsslot
van de deur garandeert
rust en sereniteit.

DEUR

3

COMFORTABEL
• U kunt kiezen tussen
twee deurbreedtes:
525 of 700 mm
• De deur opent
naar binnen.

5 / ONBERISPELIJK
De ergonomische
buitenklink is vervaardigd
uit Alunox (roestwerend)
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CARBAS
PRO
Klassiek

Verticale opening onder het plafond
in de garage
De zijkanten blijven vrij.
Half uitstekend naar buiten.
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Tijdloos
1

GARAGEPOORTEN

STAAL
CARBAS PRO

PERSONALISATIE pagina 22

1

ALLES IN ÉÉN
Voor een groot gebruiksgemak is
de deur ingebouwd in de poort. Het
geheel vormt dus één blok en is
makkelijk te bedienen!

2/

OPTIMALE ISOLATIE
De poort heeft een aluminium
kader met onderbreking van
thermische brug dankzij de dubbele
en drievoudige randafdichtingen.
Voor een optimale isolatie van de
garage zijn de stalen panelen
van 40 mm geïsoleerd met
polyurethaanschuim.

2

BUITEN

2

1/
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Klassiek

1/

BINNEN

CARBAS
PRO

VLOTTE & GERUISLOZE
WERKING
De kantelstukken zijn uit
staal gevuld met wolvilt.
De polyamidewielen op
kogellagers garanderen
een geruisloze kanteling.

2 / VOOR EEN GARAGE
OP TEMPERATUUR
Dankzij de klikpennen op de
zijkanten is uw poort altijd
goed gesloten en geïsoleerd.

3 / DUURZAAM & VEILIG
De poort dankt haar stevigheid
aan de profielen uit geëxtrudeerd aluminium 15 en
20/10de, de mechanische
onderdelen uit aluminium
en gelakt staal en de stalen
schroefhaken van het kader.
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1

2

3

AFMETINGEN
• Maximumbreedte 3 500 mm
• Maximumhoogte 2 250 mm
• Slag boven 125 mm
• Slag links 86 mm
• Slag rechts 86 mm
Inschuifdiepte:
volgens hoogte en bediening

Tijdloos

GARAGEPOORTEN

OPLOSSING

STAAL

LOOPDEUR
Een tweede voordeur

CARBAS PRO

PERSONALISATIE pagina 22

DEUR

VEILIGHEID GAAT VOOR
De poort is voorzien van een
vijfpuntsslot.
Dankzij een ingebouwde
elektrische beveiliging kan
de poort geen enkele
beweging maken zolang
de deur niet dicht is.

COMFORTABELE TOEGANG
• De deur heeft comfortabele
afmetingen voor een
makkelijke doorgang
(80 cm breedte, 5,7 cm
drempelhoogte).
• De deur opent naar buiten.

4

4 / GERAFFINEERD DESIGN
Voor een verzorgde afwerking
tot in de kleinste details. Zo zijn
de stiftscharnieren helemaal
onzichtbaar gemaakt.

GEÏSOLEERDE GARAGE
De deur is voorzien van een
dubbele afdichting voor
een betere isolatie.
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KLEUREN
Drie kleurencollecties om uit te kiezen !

TOPKLEUREN
Gestructureerd mat uitzicht

Een persoonlijk tintje!
Geef uw garagepoort een persoonlijke
toets voor een unieke poort die past bij
uw eigen stijl en bij de stijl van uw huis.

RAL 1015

RAL 9002

RAL 3004

RAL 9005

RAL 7016

RAL 9006

RAL 7021

RAL 9007

RAL 7035

RAL 9016

RAL 7039

N2100S

RAL 8014

B2650S

METAALKLEUREN

GRENZELOOS

Glad mat uitzicht

Gestructureerd mat uitzicht

Metaalkleur
DB 703

Metaalkleur
DB 702

Metaalkleur
DB 701

RAL

Meer dan 300
RAL-kleuren
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Style

RAL 8019

G2900S

Tijdloos

RAMEN

GARAGEPOORTEN

STAAL

Laat het licht binnen...

ALUNOX PMMA BEGLAZING
Raam Boog

Raam Line 70

Raam Design 1

Raam Design 2

Raam Line 200

UNIEK

Raam natuursteen

STEENBLAD
Geheel van 4 vierkante
ramen met ingelegde steen

ALUNOX GEBORSTELD

GELAAGD GLAS 4-16-33/2
Gezandstraald of helder glas
PMMA BEGLAZING
Vlakbouw
Buitenafmetingen
280 x 280 mm

Buitendiameter
280 mm

ALUNOX
Inox en aluminium zijn dé materialen
voor een hedendaagse look.
Met een afkanting van 45° stralen de
Alunox sierprofielen en ramen een
hoogstaande en moderne kwaliteit uit;
bovendien bieden ze het voordeel dat
ze streepvrij zijn en dus makkelijk te
onderhouden. Alunox is ook uitstekend
bestand tegen roest.
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100% uw stijl!
Wilt u een gevel die perfect
bij u past?
Stem de decors dan af op uw
eigen persoonlijkheid.

DESIGNS NAAR KEUZE
Antalya

Atlantide

Arkade

Cotim11

MODÈLE ANTALYA

MODÈLE COTIM11

DE PERFECTE COMBINATIES VOOR EEN STIJLVOLLE TOEGANG
24

Cytiss2

MODÈLE CYTISS2

MODÈLE ATLANTIDE

Tijdloos

DECORS

GARAGEPOORTEN

STAAL

Authentieke stenen voor een uniek karakter
STEENBLAD
Natuursteen Boog

Natuursteen Vierkanten met insprongen

Natuursteen Vierkanten

Duo Line

Curve

ALUNOX GEBORSTELD
Design

Vierkant

Vierkante kader

Buitenafmetingen 220 x 220 mm

Rond

Buitendiameter 280 mm

Ronde kader
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Eindeloos personaliseerbaar

ALUMINIUM
HET GAMMA
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Eindeloos personaliseerbaar

GARAGEPOORTEN

ALUMINIUM
PEGASUS
AVALON
ARKADYS
+ PERSONALISATIE

Ons gamma aluminiumpoorten biedt u
grenzeloze mogelijkheden!
De panelen hebben allemaal dezelfde
afmetingen en worden op maat gemaakt
voor een onberispelijk design. Ze worden
vervaardigd en afgewerkt volgens uw wensen
en gepersonaliseerd met het gewenste motief.
Het ideale gamma waar u zich geen grenzen
hoeft op te leggen en uw creativiteit zijn vrije
gang kan laten gaan.
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PEGASUS
Elegant

Plaatsbesparende garagepoort
De zijmuren blijven vrij voor een maximale
ruimte, binnen en buiten uw garage.
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Eindeloos personaliseerbaar
1

GARAGEPOORTEN

ALUMINIUM
PEGASUS

PERSONALISATIE pagina 34

2

AFMETINGEN
• Maximumbreedte 5 500 mm
• Maximumhoogte 3 000 mm
• Slag boven 150 mm
• Slag links 100 mm
• Slag rechts 100 mm
Inschuifdiepte:
volgens hoogte en bediening

VOORDELEN

1 / PRACHTIGE AFWERKING
De panelen hebben allemaal dezelfde
indeling en worden op maat gemaakt
voor een onberispelijk design.

3
2 / DUURZAME KLEUREN
U kiest zelf de kleur van uw garagepoort, zelfs heel donkere kleuren zijn
perfect mogelijk. De kleuren zijn beter
bestand tegen roest en schokken.
Versterkte poederlak is ideaal voor
de kuststreek.

3
3 / GERUISLOZE WERKING
• Gewichtscompensatiesysteem
dankzij gestraalde en gelakte
torsieveren, voorzien van kogellagers
(getest tot 25 000 cycli).
• De wieltjes zijn vervaardigd uit
glasvezel en hars.
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ONVERGANKELIJKE KLEUREN
De lak biedt een verhoogde
weerstand tegen roest en schokken.
Als uw huis sterk is blootgesteld aan
de weerselementen, kunt u ook
kiezen voor versterkte poederlak.

AVALON
Harmonieus

Vrij plafond in de garage
Zijdelings openend,
zonder delen die uitsteken.
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Eindeloos personaliseerbaar

GARAGEPOORTEN

2

ALUMINIUM

AFMETINGEN
• Maximumbreedte 6 000 mm
• Maximumhoogte 3 000 mm
• Slag boven 105 mm
• Slag opengaand deel 105 mm
• Slag terugloopzijde 150 mm

AVALON

PERSONALISATIE pagina 34

Inschuifdiepte:
volgens hoogte en bediening

VOORDELEN

1/

SEREEN & SOEPEL
Eenvoudige en geruisloze werking
dankzij:
• de rails met aandrijfriem
• het geleidingssysteem met drie
verstelbare wieltjes.
À LA CARTE !
• De inloophoek is 90°, 180° of op
maat. Motorpositie naar keuze.
• De poort wordt geleid door een
blok, zonder rail of bodemrail en
is volledig onderhoudsvrij.

1

TOEGANKELIJKHEID
De deur opent op de gewenste
breedte voor een gemakkelijke
personentoegang.
Centrale opening mogelijk.

2/

2

KRACHTIG & DUURZAAM
De onderdelen zijn vervaardigd uit
roestvrij aluminium. Geleidingsrail
uit geëxtrudeerd aluminium van
5 mm.
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ONVERGANKELIJKE KLEUR
De kleur is perfect bestand
tegen roest en schokken.
Als optie kunt u ook kiezen
voor versterkte poederlak.

ARKADYS
gesofistikeerd

Horizontale opening onder het plafond
in de garage
De zijkanten blijven vrij.
Half uitstekend naar buiten.
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Eindeloos personaliseerbaar
2

GARAGEPOORTEN

ALUMINIUM

AFMETINGEN
• Maximumbreedte 3 500 mm
• Maximumhoogte 2 250 mm
• Slag boven 125 mm
• Slag links 85 mm
• Slag rechts 85 mm

ARKADYS

PERSONALISATIE pagina 34

Inschuifdiepte:
volgens hoogte en bediening

3

1

1

VOORDELEN

1 / OPTIMALE ISOLATIE
De poort heeft een aluminium
kader met onderbreking van de
thermische brug dankzij de dubbele
en drievoudige randafdichtingen

DEUR ALS OPTIE
2 / Voor een optimaal gebruiksgemak is de deur
ingebouwd in de poort. Het geheel vormt
één blok en is gemakkelijk te bedienen!
OPTIMALE VEILIGHEID
De poort is voorzien van
een vijfpuntsslot.
Dankzij een ingebouwde
elektrische beveiliging
kan de poort geen enkele
beweging maken zolang
de deur niet dicht is.

3 / DOORGANGSBREEDTE
Comfortabele afmetingen
(80 cm breedte,
5,7 cm drempelhoogte)
en de deur opent naar
buiten.
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KLEUREN
Vier kleurenkaarten voor een ruime keuze!

METAALKLEUREN

FUTURA

Glad mat uitzicht

Gestructureerd mat uitzicht
Perfecte harmonie met uw ramen

Waarom kiezen
voor versterkte poederlak?

Metaalkleur
DB 703

Metaalkleur
DB 702

Metaalkleur
DB 701

Versterkte poederlak is beter bestand
tegen de weerselementen.
Ze wordt sterk aanbevolen in de
kuststreek.
Garanties*:
• Standaard poederlak: 5 jaar garantie indien op
meer dan 10 km van de zeelijn. Geen garantie
tussen 0 en 10 km van de zeelijn..

N2100S

B2650S

HOUTKLEUREN

GRENZELOOS

Duurzaam en zeer realistisch

Gestructureerd mat uitzicht

Handig, vergt geen onderhoud

• Versterkte poederlak als optie: 10 jaar garantie
indien op meer dan 1 km van de zeelijn.
2 jaar garantie tussen 0 en 1 km van de zeelijn.
RAL

Eik

*De garantie is niet van toepassing op de binnenkant
van het poortpaneel. Zie de voorwaarden in het
Technische Ondersteuningsgids Soprofen.

Donkere
eik

Den
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Gouden
eik

Fruitboomhout

Notenhout

Lichte
eik

Kersenhout

Wengé

Meer dan 300
RAL-kleuren

G2900S

Eindeloos personaliseerbaar

RAMEN

GARAGEPOORTEN

ALUMINIUM

Ruime lichtinval

HEDENDAAGSE MODELLEN IN ALUNOX
Raam line 70

RECHTHOEKIGE MODELLEN

Raam line 200

Buitenafmetingen 490 x 325 mm

RAL

Dubbele PMMA-beglazing 8 mm (gezandstraald uitzicht).
Model Line 70 verkrijgbaar in 6 formaten.
Model Line 200 verkrijgbaar in 4 formaten.

KLASSIEKE MODELLEN IN ALUNOX
Rond raam

Buitendiameter
Ø 280 mm

Wit, golden oak, donkere eik of RAL-lak, deze
rechthoekige modellen zijn verkrijgbaar met
polycarbonaat korrelglas of met dubbele beglazing
met securitglas 44/2-6-44/2. Ze zijn bijzonder
geschikt voor een design met cassettes.

Vierkant raam
Helder

Korrelglas

Indeling
ruiten

Indeling
bloemen

Buitenafmetingen
280 x 280 mm

Dubbele PMMA-beglazing 8 mm, gezandstraald uitzicht, vlakbouw.
Dubbele beglazing van gelaagd glas, helder of gezandstraald.
Drievoudige beglazing met gelaagd glas, gezandstraald uitzicht.
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DECORS
De charme van een onberispelijke afwerking & mooie materialen

STEENBLAD

PRAAG

LONDEN

ZAGREB

VLAKBOUW

GEFREESD MOTIEF
Keuze uit motieven op voorraad of persoonlijke realisatie op aanvraag
D501

D507

S507

36

FREESWERK
ONZE AMBACHTELIJKE FREESTECHNIEK STAAT GARANT VOOR
EEN EXCLUSIEVE UITSTRALING.

D502

D503

D508

S502

S508

S509

D504

D505

S503

S505

S510

D506

S506

Eindeloos personaliseerbaar

GARAGEPOORTEN

ALUMINIUM
ALUNOX GEBORSTELD
Duo Line

ALUNOX

Curve

Inox en aluminium zijn dé materialen
voor een hedendaagse look.
Met een afkanting van 45° stralen de
Alunox sierprofielen en ramen een
hoogstaande en moderne kwaliteit uit;
bovendien bieden ze het voordeel dat
ze streepvrij zijn en dus makkelijk te
onderhouden. Alunox is ook uitstekend
bestand tegen roest.

Vierkante kader

Vierkant

Rond

Ronde kader

Buitendiameter Ø 280 mm

Buitenafmetingen 220 x 220 mm

INOX
VENSTER

KUBUS

WELVING

SIGNALISATIE

NUMMER

GATE

RENAISSANCE

BOOG

PARELS

RAL

VIERKANTEN

DOELWIT

SPECTRUM

LIGHT

SCHEIDING

PIJLEN

OPENING

KLASSIEKE GATE

Alle
RAL-kleuren
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De creaties

CUSTOM
HET GAMMA
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De creaties

GARAGEPOORTEN

Met het Custom-gamma wordt uw garagepoort een architecturaal element op maat!
Om in de meest ambitieuze en prestigieuze
projecten te passen zijn onze poorten
Pegasus en Avalon verkrijgbaar in Custom
Kader, voor een indeling en paneelvulling
naar keuze en de Custom Parement, voor
een volledige gepersonaliseerd project met
het materiaal van uw keuze.

CUSTOM
PEGASUS / AVALON
KADER
PEGASUS / AVALON
PAREMENT

Het ideale gamma om uw creativiteit
de vrije loop te geven!

39

AFMETINGEN
• Maximumbreedte
• Maximumhoogte
• Minimumaanslag boven
• Minimumaanslag links
• Slag opengaand deel
• Slag terugloopzijde

PEGASUS
6 000 mm
3 000 mm
115 mm
115 mm
-

Inschuifdiepte: volgens hoogte en bediening

PEGASUS / AVALON

KADER
Ambitieus

Vervaardiging van het paneel
op maat gemaakt naar de paneelvulling
die u heeft gekozen
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AVALON
6 000 mm
3 000 mm
130 mm
100 mm
150 mm

De creaties

GARAGEPOORTEN

CUSTOM
KADER

De poortpanelen CUSTOM KADER zijn
samengesteld uit thermisch gelakte aluminium
profielen van 40 mm met paneelvulling.
Standaard is deze paneelvulling een isolatiemateriaal
van geëxpandeerd polystyreen, aan de beide zijden
bekleed met aluminium met gelakte stucco-afwerking.
U kunt ze vervangen door een kunststofbeglazing
of dubbele gelaagde beglazing.

2

VOORDELEN

1

1 / UW PERSOONLIJKE TOETS!
Combineer en schik de vullingen en
kleuren zoals u wenst en maak uw eigen
strakke creatie!
Voor de technische kenmerken, , zie de
modellen Pegasus of Avalon (p. 28 en 30).

2/

EN BINNEN?
De binnenkant van de deur bestaat uit
thermisch gelakte en isolerende profielen
uit polystyreen, bekleed met aluminium
met stucco-afwerking.
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AFMETINGEN
• Maximumbreedte
• Maximumhoogte
• Minimumaanslag boven
• Minimumaanslag links
• Slag opengaand deel
• Slag terugloopzijde

PEGASUS
6 000 mm
3 000 mm
115 mm
115 mm
-

Inschuifdiepte: volgens hoogte en bediening

PEGASUS / AVALON

PAREMENT
Magistraal

Poort bekleed met het materiaal
van uw keuze
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AVALON
6 000 mm
3 000 mm
130 mm
100 mm
150 mm

De creaties
1

GARAGEPOORTEN

CUSTOM
PAREMENT

De panelen van de poort CUSTOM PAREMENT
zijn samengesteld uit geëxtrudeerde ruwe
aluminiumprofielen van 40 mm.
Deze profielen zijn bijzonder stevig en vormen het
kader voor de bekleding van uw keuze, geleverd
door uw installateur.
Bekleding : maximumgewicht 10 kg/m2,
maximumdikte 19 mm.

3

VOORDELEN

2

1 / 2 / 3 / UW MEESTERWERK
Wij leveren het kader en u laat er het
materiaal van uw keuze op aanbrengen.
Hout, koper, steen... de mogelijkheden
zijn eindeloos!
Voor de technische kenmerken, zie de
modellen Pegasus of Avalon (p. 28 en 30).
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Lamellenpoorten

ROLPOORTEN
HET GAMMA
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Rolpoorten

GARAGEPOORTEN

RENOVATIE
Ons gamma rolpoorten geeft u de mogelijkheid om uw garagepoort volledig aan te
passen aan de rest van uw woning.
Waarom kiezen voor een rolpoort met lamellen? Omwille van de eenvoud: de lamellen
worden opgerold in een gesloten aluminium
kast zodat het beter beschermd is en er
meer ruimte vrijkomt onder het plafond en
aan de zijkanten. Het geheel heeft evenmin
een uitsteek naar buiten.

CARROL

+ PERSONALISATIE

De ideale poort voor een garage aan de
straatkant of een garage met beperkte
binnenruimte.
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CARROL
Discreet

Beperkte plaatsinname
Vrije ruimte op de muren, de vloer, onder het
plafond en voor de garage! Er moet enkel plaats
voorzien worden voor de rolluikkast.

46

Rolpoorten

GARAGEPOORTEN

RENOVATIE
CARROL 55 & 77

PERSONALISATIE pagina 49

BIJZONDER STEVIG
De lamellen bestaan uit twee lagen
aluminium geïnjecteerd met CFK-vrij polyurethaanschuim met hoge dichtheid (broeikasgaseffect) en zijn verkrijgbaar in twee
formaten: 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).

BUITEN

1

ABSOLUTE VEILIGHEID
De poort is voorzien van automatische
obstakeldetectie, optilbeveiliging, valstop
en een noodhandbediening in geval van
stroompanne.

1 / LICHTSTRAAT
In de poort zijn raamlamellen ingewerkt
voor een verzorgd design en een nuttige
bron van natuurlijk licht (optie).
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Discreet

1/

BINNEN

CARROL
55 & 77

AUTOMATISCHE BEDIENING
De poort is standaard uitgerust met
een radiogestuurde bedieningskast
van Somfy (Rollixo RTS of iO).
Ze wordt geleverd met 2 4-kanaalszenders en een noodbediening in
geval van stroompanne.

1

2 / FRISSE LUCHT
De poort is onderaan voorzien van
verluchtingsgaten die constant frisse
lucht binnenlaten in de garage (optie).

2

AFMETINGEN
• Afmetingen kast
• Maximumbreedte
• Maximumhoogte
• Hoogte "kast + eindlamel"
• Breedte geleider
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CARROL 55
250 mm
2 800 mm
2 600 mm
350 mm
75 mm

CARROL 77
300 mm
4 000 mm
4 000 mm
400 mm
95/150 mm

360 mm
3 500 mm
460 mm
105 mm

Rolpoorten

KLEUREN

GARAGEPOORTEN

RENOVATIE

Houdt u van 'effen' of heeft u liever 'tweekleurig'?

KLEUREN* BLAD
Carrol 55 & 77

Wit

Beige

Bruin 8019

Aluminiumgrijs

Grijs 7038

Gouden eik

Uitsluitend Carrol 77

Discrete kleuren

Crèmewit

9001

Purperrood

3004

Staalblauw

5011

Antracietgrijs

7016

De Carrol garagepoort wordt
gekenmerkt door een optimale
aanpasbaarheid, ook wat de kleur
betreft. Aan keuzemogelijkheden
is er geen gebrek!

Dennengroen

6009

KLEUREN KAST, GELEIDERS EN EINDLAMEL

Wit

Beige

RAL

Bruin 8019

Aluminiumgrijs

Grijs 7038

Grijs 7016

Bruin 8014

Perfect
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Welcome

INNOVATIE IN DIENST VAN
PERFECTIE
Niets aan het toeval overlaten, alle details tot in
de puntjes verzorgen, alle etappes van dichtbij
opvolgen: perfectie is bij Soprofen méér dan een
ideaal. Het is een concrete realiteit, voor ons en voor
de duizenden klanten die ons al meer dan 30 jaar
hun vertrouwen schenken.
Net als de rolluiken worden onze garagepoorten
ontwikkeld en voortdurend verbeterd door ons
R&D-departement en
met de grootste zorg geproduceerd.
Tussen alle oplossingen die wij u voorstellen in deze
catalogus, vindt u ongetwijfeld het product dat
100% voldoet aan uw verwachtingen.
Ook dat verstaan wij onder zin voor perfectie.
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SOPROFEN

LOKEREN
CHARLEROI

Producten op maat gemaakt
in uw buurt!
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MEDEWERKERS

LASSAY (53)

MERTZWILLER
(67)
FROIDECONCHE (70)
CHAMPAGNEY (70)

CHOLET (49)

MADE IN

*

BELGIUM

MARSSACSUR-TARN (81)

8

SITES WAARVAN
2 IN BELGIË

*Behalve de gamma garagepoorten

INTERNATIONALE GROEP, VESTIGINGEN IN FRANKRIJK EN BELGIE

INNOVATIE ZIT IN ONS
DNA

Soprofen maakt deel uit van de Franse
groep Bouyer Leroux.
Wij zijn hoofdzakelijk gevestigd in
Frankrijk (+ 2 sites in België) en al onze
sites beschikken over de modernste
uitrustingen om u de hoogste
kwaliteit te kunnen bieden.
Onze producten worden volledig
vervaardigd in onze fabrieken.

Ons R&D-team ontwikkelt producten met
honderden mechanische onderdelen en
is permanent op zoek naar technieken
om de prestaties nog te verbeteren.
Onze processen en patenten
worden voortdurend herzien om u altijd
de beste producten te kunnen aanbieden
die op de markt te vinden zijn.

OOG VOOR DETAIL
Alle onderdelen van onze producten
zijn belangrijk en dragen bij tot het
comfort, de veiligheid en de kwaliteit
die u verwacht.
Wij besteden ook bijzondere aandacht aan
het design en de esthetiek van onze
producten.

51

DE OPLOSSINGEN VAN SOPROFEN
BUITENJALOEZIEËN

ZONNELUIFELS

HORREN

ROLLUIKEN

GARAGEPOORTEN

GARAGEPOORTEN

ZONWERING

Een onderneming van de groep Bouyer Leroux

www.soprofen.be
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