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SECTIONALE
GARAGEDEUREN  
SYMBOOL VAN COMFORT 
EN VEILIGHEID

ALUTECH biedt alle mogelijke oplossingen voor je comfort, gemak en veiligheid:
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Aanbrengen van een individuele print op de garagedeur door digitaal printen met extra vernisbescherming.  
Exclusief voor Prestige-serie. 

Breed aanbod van extra accessoires voor garagedeuren: ingebouwde loopdeuren, ramen, 
ventilatieroosters, insteekslot.

STIJLVOL
DESIGN

RAL 9016

Levigato — is een 
bedieningssysteem met een 
conceptueel ontwerp.

Comunello — een 
bedieningssysteem van hoge 
kwaliteit en in Italiaanse stijl.

Marantec — Duitse kwaliteit 
tegen een redelijke prijs van de 
wereldleider.

Toegangspoort — rollende en draaipoorten 
voor garagedeuren, loopdeuren, hekken.

voor raam 
en deuropeningen.

Aluminium profielen 
voor raam- en deuropeningen

COMFORTABELE
BEDIENING

Exclusief voor Prestige-serie



BESCHERMING 
TEGEN TOCHT

De verstelbare loopwielen maken het 
mogelijk om de deurdelen nauw op de 
afdichtingen te laten aansluiten,  waar-
door de ruimte beschermd blijft van tocht 
en warmteverlies. Deze oplossing helpt 
tocht te voorkomen en warmte in de 
garage te houden. 

LANGE 
LEVENSDUUR

De veren hebben een levensduur van 
wel 25.000 bewegingen omhoog en 
omlaag. Als u de garagedeur 4 keer per 
dag opent, blijft die meer dan 17 jaar 
werken.

10 JAAR GARANTIE 
TEGEN CORROSIE

Het is mogelijk dankzij de 3-laags 
deklaag van het deurblad:
• Zinken deklaag (16 micron);
• Polyurethaan primer (14-16 micron);
• dubbele laag decoratieve deklaag 

(PUR-PA) van een dikte van 
20-25 micron.

UITGEBREIDE OPTIES 
TEGEN STANDAARDPRIJS

De garagedeur functioneert met 
gelagerde loopwielen. Ze zijn goed 
beschermd tegen stof en hoeven niet 
opnieuw te worden gesmeerd.

SOEPEL EN STIL 
GARAGEDEURWERKING

De garagedeur functioneert met 
gelagerde loopwielen. Ze zijn goed 
beschermd tegen stof en hoeven niet 
opnieuw te worden gesmeerd.

GEGARANDEERDE 
VEILIGHEID

De Alutech deuren voldoen aan de 
Europese normen. Beschermd tegen:
• het beklemd raken van vingers;
• vast komen te zitten en snijwonden;
• dat de deurdelen naar beneden vallen 
als de  trekveren breken.

* Uitgebreide garantievoorwaarden zijn in de handeling van de garagedeuren te vinden

Sandwichpanelen met een dikte van 45 mm
De warmte-isolatie van de garagedeur wordt gekenmerkt door hoge 
energie-efficiëntie en houdt evenveel warmte vast als een bakstenen 
muur met een dikte van 60 cm. U bespaart daardoor op 
energierekeningen in winterseizoen. 

Roestvrij verbindingsstukken
Scharnieren en loopwielen zijn gemaakt van AISI430 roestvrij staal, 
wat zorgt voor een betrouwbare werking van de garagedeur zelfs 
in gebieden met een hoge luchtvochtigheid.

Verbeterde afdichting
Twee EPDM-afdichtingen blijven elastisch zelfs bij strenge vorst. De 
luchtruimte tussen de twee flapjes zorgt voor extra warmte-isolatie.

Geluidloos werking
Speciale dubbele loopwielen van Prestige garagedeuren zorgen 
voor een soepele en stille werking.

Individuelestijl
Het is mogelijk om gewenste afbeelding, patronen in hout, metaal 
en steen op de garagedeur aan te brengen met digitaal printmeth-
ode. 

Sandwichpanelen met een dikte van 40 mm
van Trend garagedeuren bieden een uitstekende warmte-isolatie 
en comfortabele temperatuur in de ruimte.

Gegalvaniseerde verbindingsstukken
Loopwielen en scharnieren zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, 
wat de optimale oplossing is voor ruimtes met een matige 
luchtvochtigheid.

Betrouwbare afsluiting
Elastische en vorstbestendige EPDM-afdichting zorgt voor een hoge 
warmte- en geluidsisolatie van de garagedeur.

Extra bescherming van hoekkozijnen
Er kan zich bij hevige regenval aan de voet van de deur een plas 
water vormen. De polymeerbasis van de hoekkozijnen beperkt 
maximaal het ontstaan van roest, zelfs in omstandigheden met hoge 
vochtigheid. 

Harmonieuze uitstraling
Geverfde tochtstrippen vormen een harmonieuze geheel met de 
garagedeuren. Het poortframe wordt standaard in wit geverfd 
(RAL 9016).

TREND
GARAGEDEUREN

Praktische oplossing

Betaalbare 
prijs

Exclusief
design

Uitstekende
warmte-isolatie

UNIEKE
constructie

Exclusieve aanbieding

PRESTIGE
GARAGEDEUREN

PERFECTE
CONSTRUCTIE 
VAN SANDWICH-
PANELEN

Vingerknelbeveiliging volgens 
de Europese veiligheidsnor-
men.

Panelen hebben een gesloten 
contour van de staalplaten 
waardoor de sandwichpanel-
en worden beschermd tegen 
loslating. 

Vier lagen metaal op de plaats 
waar de stalenbladeren aan 
de voor- en achterkant worden 
aan elkaar gehecht, zorgen 
voor de bestendigheid en 
betrouwbaarheid van het 
paneel.

De multi-layer polyurethaan-
deklaag van de sandwichpan-
elen garandeert zeer hoge 
corrosiewerende eigenschap-
pen.

De adhesielak zorgt voor een 
uitstekende hechting  van de 
staalplaten aan het schuim, 
waardoor de deur  tijdens 
verhitting door de zon wordt 
beschermd tegen het uitzetten 
van de panelen.

Kwaliteitsuitvoering


