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Sectionale garagepoorten

Ons aanbod van sectionale poorten is de beste Premiumklasse-oplossing op de markt. 
Infinity Design-poorten zijn standaard uitgevoerd met elementen die de constructie versterken

en de afdichting rond de omtrek van de opening verbeteren.
Ze zorgen voor duurzaamheid en veiligheid van gebruik en dankzij een breed scala aan beschikbare 

kleuren, beglazing en decoratieve toepassingen, zijn we in staat om zelfs de meest veeleisende 
klanten tevreden te stellen. Dankzij onze panelen met FINGERSAFE-technologie komen je vingers 

nooit vast te zitten tussen de panelen van een sectionaalpoort. Voor hun productie gebruiken
we alleen hoogwaardige componenten vervaardigd van de beste soorten gegalvaniseerd staal.
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Infinity-poorten met trekveren

In het geval van dit systeem wordt het gewicht van de panelen in evenwicht gebracht door middel 
van trekveren die gemonteerd zijn langs de verticale geleiders van de poort. Het mechanisme

met een speciale constructie wordt gekenmerkt door een even lange levensduur als in het geval
van torsieveren dankzij het gebruik van twee of zelfs drie veren in één. Speciale afdekkingen

voor veermechanismen maken het gebruik van de poort veilig. Sectionale poorten met dit systeem 
zijn gemakkelijk en snel te installeren.  Voor de productie van poorten maken we gebruik

van componenten van de hoogste kwaliteit, vervaardigd van de beste soorten gegalvaniseerd staal.

Infinity-poorten met torsieveren

Het populairste systeem in Polen. Poorten met torsieveren aan de achterzijde kunnen bijna voor elk
poortopening gebruikt worden. Dankzij het speciale proces van keramisch parelen, zijn onze veren 

zeer duurzaam en bestand tegen corrosie. Het torsieveersysteem kan zelfs voor de grootste sectionale 
poorten gebruikt worden.  In geval van veerbreuk, is elk van onze poorten in dit systeem voorzien

van beveiligingsapparaten die  tegen vrije val van de poort  beschermen.
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Garagedeur (vleugel) 

De vleugel van de garagepoort is vervaardigd van panelen met 
hoogtes van 500 en 610 [mm].
Afhankelijk van de hoogte van de garagepoort, worden er 
verschillende paneelhoogten gebruikt. De fabrikant beslist
over de hoogte van de toegepaste panelen.
Panelen met een dikte van 40 [mm] zijn gemaakt
van gegalvaniseerd staalplaat en gevuld met 
polyurethaanschuim. De panelen zijn bekleed of bedekt
met polyester verf, daarnaast zijn ze beveiligd met beslag 
van verzinkt plaatstaal. Het bodempaneel is voorzien
van een afdichting die aan de grond hecht. De afdichting die 
gemonteerd is op het bovenste paneel of bevestigd
aan de latei zorgt voor een afdichting tussen het bovenste 
paneel en de latei. Ter beveiliging tegen het klemmen
van de vingers, zijn de panelen voorzien van 
vingerklembeveiliging en afdichtingen op het contactpunt
van twee panelen.

Polyurethaanschuim

40 mm

Staalplaat

Uitbalancering van het vleugelgewicht
De garagedeuren zijn uitgerust met veren die ontworpen zijn voor 20.000 cycli. De grootte van de torsie- of trekveren wordt
geselecteerd op basis van de afmetingen van de garagedeur. Trekveren worden gemonteerd langs de verticale geleiders
en torsieveren worden geplaatst op de verzinkte wikkelas. Afhankelijk van de hoogte van de latei kunnen de torsieveren worden
gemonteerd aan de voorzijde van de garagedeur bij de opening of aan de achterzijde bij de uiteinden van de horizontale
geleiders.

Draagconstructie / geleiders
De draagconstructie en geleiders zijn vervaardigd van stalen, verzinkte onderdelen. De geleiders worden in de juiste vorm
geprofileerd zodat de lagerwielen erin passen. Voor de zijgeleiders zijn afdichtingen bevestigd, die tegen de vleugel zitten
wanneer de garagedeur gesloten is. De garagedeuren worden standaard uitgerust met een ophangingssysteem waarmee
montage van geleiders tot de hoogte van de latei van 360 [mm] mogelijk is.

Beslag / scharnieren
Het zij beslag van de panelen is vervaardigd van verzinkt plaatstaal. De scharnieren die de midden- en zijpanelen verbinden,
zijn vervaardigd van verzinkt staal van 2 [mm] dik en worden aan de panelen bevestigd met schroeven.

Aanvullende Omega-versteviging
Dit is een speciaal staalprofiel, gemonteerd aan de binnenzijde van het paneel, dat zorgt voor grotere stijfheid
van de garagedeur (vleugel). Deze wordt standaard boven de 4500 [mm] breedte van de opening gemonteerd.
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Blind

De hoogte van de blind bedraagt 100-450 [mm] en kan
een kunstmatige latei vormen, die geen constructieonderdeel
is. Bij garagedeuren zonder persing of met smalle of brede 
persing wordt de blind vervaardigd uit hetzelfde paneel
als de garagedeur (de persing van de blind kan niet afgestemd 
worden op de persing van de garagedeur). De blind dient 
slechts ter maskering en er mogen geen onderdelen
van de garagedeur of aandrijving aan worden bevestigd.
De blind wordt in de opening gemonteerd, dus na het sluiten 
van de garagedeur schuift deze voor het vlak van de vleugel. 
Het vervaardigen van een constructie voor het vastzetten
van de aandrijvingsonderdelen evenals een matte afscherming 
van de afdichtingen is nodig indien een latei ontbreekt.
Blinds kunnen alleen worden gebruikt als maskeerelement
voor de constructie.

Blind

Garagedeur vleugel

Beglazing – vensters
Bij het plaatsen van de bestelling moet er opgegeven worden in welk paneel van onderaf de beglazing aangebracht moet 
worden. De plaatsingshoogte van de beglazing hangt af van de hoogte van de panelen. Houd er rekening mee dat deze hoogte 
zich niet altijd in het midden van de paneelhoogte bevindt. Beglazing wordt symmetrisch in de breedte van het paneel 
geplaatst. Er kan geen beglazing worden aangebracht in het onderste paneel. Het beslaan van de beglazing is een natuurlijk 
verschijnsel en valt niet binnen de garantie.

290 x 290 mm 490 x 160 mm 585 x 285 mm
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glad met
Woodgrain
structuur

met diepe 
profilering 
en Woodgrain
structuur

met lage profilering
en Woodgrain
structuur

glad zonder
horizontale
profilering

glad
met diepe
profilering

glad
met lage
profilering

Loopdeuren

Zo komt u uw garage zowel te voet als met de auto binnen.
Het voordeel van deze oplossing is:
• besparing van warmte-energie omdat de garagepoort niet volledig hoeft geopend te worden wanneer u de garage wilt 

verlaten,
• de deur kan vervaardigd worden met lage of hoge dorpel,
• de hoogte van de loopdeur kan van 1720 tot 2000 mm zijn, afhankelijk van de hoogte van de gekozen panelen, en wordt 

individueel bepaald tijdens de productie,
• de minimale hoogte van de opening voor het vervaardigen van een garagedeur met loopdeur is 2000 mm
• de loopdeur kan alleen naar buiten geopend worden,
• het deurbeslag wordt standaard vervaardigd van geanodeerd aluminium, voor extra corrosiebestendigheid,
• de toepassing van een loopdeur in de garagedeur verkleint de rijopening met ongeveer 60 mm,
• de loopdeur in garagedeuren met elektrische aandrijving bevat een extra sensor voor het openen van de loopdeur.

Paneeloppervlak

De brede keuze aan persingen en structuren van de panelen maakt het mogelijk om de garagedeur ideaal af te stemmen
op het uiterlijk van het gebouw en de accessoires waarmee de constructie wordt voorzien. In ons aanbod bevinden zich gladde 
panelen en panelen met smalle of brede persing. Alle panelen kunnen desgewenst worden voorzien van een aanvullende 
structuur - Woodgrain.
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Poorten met trekveren

Montagematen

Trekveren worden aanbevolen voor montage in kleine garages en in geval van renovaties. Het monteren van poorten
met trekveren gaat heel snel, omdat de veren niet speciaal opgespannen moeten worden. Hier wordt een mechanisme 
toegepast met drie veren (het zgn. “veer in een veer” -mechanisme). Bij dit mechanisme mag de poortvleugel een maximaal 
gewicht van 120 kg hebben.

Poorten met trekveren

markeringen eRSX

Soort van de aandrijving
handbediening
of automatisch

handbediening
of automatisch

maximale dagmaten van de opening
breedte max. (B)
hoogte max. (H)

4000
3000

minimale aanslagbreedte b min. 90

minimale lateihoogte
Hn handbediening
/ automatisch

100 / 130

maximale lateihoogte
voor standaard ophangonderdelen

Hn max.* 360

minimale garage dieptemaat W min. H + 579

minimale inbouwdiepte
met elektrische aandrijving

voor poorten tot 2250mm hoogte 3150 mm
voor poorten tot 2750mm hoogte 3750 mm
voor poorten tot 3000 mm hoogte 4750 mm

* Bij een lateihoogte van meer dan 360mm wordt de garagepoort gemonteerd met hoekprofielen, die apart besteld moeten worden.
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Poorten met torsieveren vooraan

Het torsieveersysteem is bestemd voor poorten met grote afmetingen. Dit systeem draagt aanzienlijk meer belasting dan 
trekveren. Montage van poorten met torsieveren vooraan is mogelijk, wanneer de lateihoogte minimaal 200 mm bedraagt.
Het maximale draagvermogen is 195 kg.

Poorten met torsieveren vooraan

markeringen eRSC200

Soort van de aandrijving
handbediening
of automatisch

handbediening
of automatisch

maximale dagmaten van de opening
breedte max. (B)
hoogte max. (H)

5500
3000

minimale aanslagbreedte b min. 75

minimale lateihoogte
Hn handbediening
/ automatisch

200

maximale lateihoogte
voor standaard ophangonderdelen

Hn max.* 360

minimale garage dieptemaat W min. H + 575

minimale inbouwdiepte
met elektrische aandrijving

voor poorten tot 2250mm hoogte 3150 mm
voor poorten tot 2750mm hoogte 3750 mm
voor poorten tot 3000 mm hoogte 4750 mm

* Bij een lateihoogte van meer dan 360mm wordt de garagepoort gemonteerd met hoekprofielen, die apart besteld moeten worden.

Montagematen
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Poorten met torsieveren achteraan

Door de torsieveren achterin de conctructie van de poort te plaatsen, is het mogelijk om poorten in garages te plaatsen met een 
lagere latei. In dit geval is het voldoende dat de lateihoogte 85 mm bedraagt [100 mm in geval van een elektrische aandrijving].
Het maximale gewicht van de poort is 195 kg. Het systeem met torsieveren achteraan is ook aan te bevelen in geval van 
renovatie.

Montagematen

Poorten met torsieveren achteraan

markeringen eRSC70

Soort van de aandrijving
handbediening
of automatisch

handbediening
of automatisch

maximale dagmaten van de opening
breedte max. (B)
hoogte max. (H)

5500
3000

minimale aanslagbreedte b min. 75

minimale lateihoogte
Hn handbediening
/ automatisch

85/115

maximale lateihoogte
voor standaard ophangonderdelen

Hn max.* -

minimale garage dieptemaat W min. H + 695

minimale inbouwdiepte
met elektrische aandrijving

voor poorten tot 2250mm hoogte 3150 mm
voor poorten tot 2750mm hoogte 3750 mm
voor poorten tot 3000 mm hoogte 4750 mm

* Bij een lateihoogte van meer dan 360mm wordt de garagepoort gemonteerd met hoekprofielen, die apart besteld moeten worden.
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Somfy automatische systemen PREMIUM toevoegingen

SOMFY KEYTIS 2

2-kanaals 
afstandsbediening

1841026

Bovengedeelte basiskleur

Zorgt voor maskering
van de lateiconstructie

(125 – 400 mm)

Muurzender RTS

2-kanaals
1841027

Exclusieve verbindingen
van de horizontale geleiders

niet beschikbaar
voor torsieveren

aan de achterkant

Smoove io muursensor

1811066

SOMFY MASTER
PRO BITECH

Set fotocellen
(zender + ontvanger)

1841155

SOMFY KEYTIS 4

4-kanaals 
afstandsbediening

1841025

Draadloos
codetoetsenbord

2-kanaals RTS
1841030

Afscherming trekveren

Connexoon box-2

(maakt mobiele toegang 
tot io-apparaten 

en smartbesturing
van garagedeuren met uw 

smartphone mogelijk)
1811465

Somfy-accu

met de accu werkt de aandrijving 
ook tijdens stroomstoringen

autonomie: 5 tot 10 cycli gedurende 
24 uur, afhankelijk van de 

eigenschappen van de garagedeur
9001001

SOMFY KEYGO 4 io

eenrichtings-
afstandsbediening

1841134

Gelakte scharnieren, 
beslag en wielhouders

Metalen
radiotoetsenbord io

1841207

Oranje waarschuwingslampje
met antenne 24V

RTS - 9014082
io - 9016924

Inbouw-sleutelschakelaar 
met kabel

1800243

SOMFY KEYGO RTS 4

4-kanaals 
afstandsbediening

1841064

Aluminium gedeelte

Draadloos
codetoetsenbord

2-kanaals RTS
in metalen behuizing

1841116

Zij-/bovenafdichting

elimineert thermische 
bruggen,

materiaal: PVC+TPR

TaHoma

(online io & RTS-
installatiemanager)

1811478

Opzet-sleutelschakelaar 
met kabel

1800242

Wielafschermingen

Loopdeuren
met lage dorpel

Loopdeuren
met hoge dorpel

Handgreep
van ABS-kunststof

tweezijdig, zwart

Spanstaven

voor torsieveren
2 stuks

Accessoires garagedeuren

Noodkoppeling voor
de garagedeurautomatiek Renovatieprofiel

100 x 50 x 2 mm

Renovatieprofiel

50 x 50 x 2 mm
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Trompet

Kleuren die beschikbaar zijn in de Skai Cool Color-technologie 
zijn gemarkeerd op de afbeeldingen met „CC”.

Het kleurenpalet is van toepassing op gladde panelen
zonder persing.

AP 95

Winchester [CC]

AP 01

Eik speciaal

AP 02

Natuur eik

AP 27

Moer [CC]

AP 40

Antraciet [CC]

AP 43

Groen [CC]

AP 44

Structuur wit

AP 47

Brillante blauw

AP 50

Creme [CC]

AP 52

Berk [CC]

AP 60

Antraciet grijs 
zandstructuur [CC]

AP 61

Grijs zandstructuur 
[CC]

AP 62

Basaltgrijs [CC]

AP 63

Aluminium 
geborsteld [CC]

AP 71

Agatgrijs

AP 72

Maron braun

AP 75

Eik Sheffield Licht

AP 102

Basaltgrijs

AP 103

Grijs

AP 05

Mahonie [CC]

AP 06

Donker eik [CC]

AP 11

Douglasspar [CC]

AP 15

Oregon III [CC]

AP 23

Gouden eik [CC]

AP 28

Walnuss terra [CC]

AP 29

Walnuss amaretto 
[CC]

AP 30

Donker groen [CC]

AP 32

Donker rood [CC]

AP 33

Palissander [CC]

AP 34

Grijs [CC]

AP 41

Staal blauw [CC]

AP 65

Kwartsgrijs 
gezandstraald [CC]

AP 70

Beton grijs [CC]

AP 79

Alux DB 703 [CC]

AP 88

Kwarts [CC]

AP 94

Eik Sheffield Grijs [CC]

SAL 10

Groen

SAL 14

Brillante blauw

SAL 19

Bordeauxrood

SAL 21

Moer

SAL 25

Moeraseik

SAL 26

Mahonie

SAL 27

Douglas

SAL 39

Structuur wit

SAL 43

Eik Sheffield Licht

SAL 51

Gouden eik

SAL 59

Crème

SAL 60

Vermont

SAL 62

Tiama

SAL 64

Cheyenne

SAL 71

Donkerbruin

SAL 72

Agaatgrijs

SAL 73

Lichtgrijs

SAL 74

Basaltgrijs

SAL 78

Kwarts

SAL 87

Signaalgrijs 
gezandstraald

SAL 02

Grijs [CC]

SAL 03

Donker groen [CC]

SAL 06

Donker rood [CC]

SAL 11

Staal blauw [CC]

SAL 33

Winchester [CC]

SAL 37

Alux DB 703 [CC]

SAL 41

Eik Sheffield Grijs [CC]

SAL 50

Bergspar [CC]

SAL 67

Antraciet
geborsteld [CC]

SAL 69

Aluminium 
geborsteld [CC]

SAL 70

Antraciet [CC]

SAL 84

Basaltgrijs [CC]

SAL 88

Antraciet grijs 
zandstructuur [CC]

SAL 90

Kwartsgrijs 
gezandstraald [CC]

★ ★

SAL 52

Oregon 4

★ ★

SAL 18

Jet Black Mat

AP 105 AP 106

Jet Black Mat

AP 104

Chocoladebruin

★

Het is niet aanbevolen, om poorten in donkere kleuren op plaatsen te monteren, die aan direct zonlicht zijn 
blootgesteld (bijvoorbeeld aan de zuidelijke kant). Dit kan tot vervormingen van de poortpanelen leiden,
wat een natuurlijk proces is, dat voortvloeit uit de materiaaleigenschappen.

- Kleuren zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.★

A
lu

p
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m
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d
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All in one design - de nieuwe definitie van stijl

Ontworpen voor klanten met de meest geraffineerde smaak of klanten, die hun huis willen ontwerpen met aandacht
voor de allerkleinste details. De „All in One Design”-productenlijn bespaart tijd voor het uitkiezen van het schrijnwerk

en garandeerd een harmonieus uiterlijk van ramen, deuren, garagepoorten en rolluiken. Het betekent ook een volledige eenheid 

van zowel technologie als ook van de kleuren en staat voor gemak, want alles kan bij maar één producent
besteld worden. Wij hebben ”All in one design”-oplossingen voor ramen en deuren van PVC en aluminium en stemmen deze

af op de behoeften van de klant.

Onze composities omvatten zowel producten, die meer bestemd zijn voor traditionele huizen, omdat ze decent zijn,
als ook composities, die zich onderscheiden door hun kleuren en versieringen, die ideaal bij de moderne architectuur passen.

De namen van de verschillende composities houden niet toevallig verband met namen van Italiaanse steden. Italianen staan 

immers niet alleen bekend om hun vurig temperament, maar ook om hun liefde voor kunst, mode en een uitzonderlijk gevoel 

voor esthetiek. „All in one design” bevat de meest modieuze kleuren en bijzondere combinaties van materialen
en versieringen. De lijn staat tevens garant voor een hoogwaardige afwerking en keuzevrijheid.

De klant kiest zijn of haar raamsysteem, deurtype en poort en vertrouwt het maken ervan aan ons toe.
Door te gaan voor „All in one design” kunt u er zeker van zijn, dat uw gevel na de montage samenhangend eruit zal zien

en geheel zal voldoen aan de verwachtingen.
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Firenze

Foggia

Messina

Trieste Livorno

Modena

Torino

Verona
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All in one control - alles in eigen hand
Wij hebben de productlijn „All in One Control” ontworpen met als doel, dat ons schrijnwerk een deel vormt van een intelligent 

huis. De door ons voorgestelde technologieën helpen het huis te bedienen en bieden hierbij het grootst mogelijke comfort
en veiligheid..

Control is een set van aandrijvingen, zenders en bedieningseenheden, die op elkaar afgestemd zijn, en die samen
een eenvoudige bediening van rolluiken, poorten, deuren, alarminstallaties en zelfs verlichting mogelijk maken.

Na aansluiting van apparaten zoals de Tahoma Premium of Connexoon krijgt de gebruiker de mogelijkheid om deze
te bedienen met elk apparaat, dat verbinding kan maken met Wi-Fi of beschikt over het besturingssysteem iOS of Android, 

zoals een tablet, smartphone, smartwatch of laptop.

Door te kiezen voor de productlijn „All in One Control”, kiest men gegarandeerd voor volledige technologische compatibiliteit.
De klant kiest de producten uit en wij voegen alle automatische onderdelen toe, waarvan ze voorzien moeten worden.

Bij het samenstellen van de verschillende toestellen gebruiken wij uitsluitend oplossingen van de gerenommeerde
Europese fabrikant Somfy..
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