
GARAGE ROLDEUREN 

Kleuren Veiligheid 

Bediening 

     Omdat het niet mogelijk is in iedere garage 
een sectionale poort of een kantelpoort  te 
plaasten (soms kunnen de looprails ervan geen 
plaats vinden), stellen wij U een reeks garage 
oproldeuren.  
     Deze garagedeuren bestaan uit een blad van 
aluminium lamellen met PU kern gemaakt, die 
zich netjes in een kast oprolt. 

     Dit type garagdeur is in feite een rolluik, specifiek voor grote afmetingen 
ontworpen. Het blad bestaat uit aluminium lamellen met PU kern, met verschil-
lende afmetingen naar gelang de afmetingen van de opening van de garage : 
55x14.5 mm of 77x20 mm. 
 
     Het blad van de deur rolt zich in een aluminium kast op die zowel buiten als 
binnen van de woning kan gemonteerd worden, volgens de beschikbare 
ruimte. 
 
     Standard is deze deur van een elektrische aandrijving voorzien. 
 
     Dankzij o.a. een neervalbeveiligingn foto-cellen en een noodopening via  
stangmechaniek (volgens eisen van de europeese EN 13241-1 norm) wordt U 
een maximale veiligheid verezkerd. 

     Neervalbeveiliging : 
maakt blad het onmo-
gelijk neer te vallen bij 
breuk van motorrem 
(EN 13241-1 norm). 

     De poort is standard in verschillende 
kleuren leverbaar maar ook in alle kleu-
ren van de RAL palet. 
     Kleur van de kast en de geleiders kan 
identiek zijn aan kleur van het blad maar 
is ook in een andere kleur geleverd wor-
den. 

     Set infra-rode foto-
cellen voor detectie 
van odstakels of perso-
nen. 

     Bij motordefekt of bij stroomuival 
kan de deur toch steeds nog gëo-
pend worden dankzij een stang me-
chaniek (EN 13241-1). 

     De garage roldeur kan met alle bedieningen gëopend wor-
den : sleutelschakelaar, codeklavier of afstandsbediening. 
     Dankzij deze laatste geniet U, bij het openen en sluiten van uw 
deur, van een maximale veiligheid voor U en uw familie maar ook  
van een optimaal comfort wanneer het slecht weer is : U bedient  
de poort vanuit je wagen.      


