
• Thermisch onderbroken sectionaalpoort

   U-waarde 1.0 W/m².K 

• Steeds elektrisch uitgevoerd met Hörmann-motor 

• Uitgebreid assortiment aan bekledingen 

• HOUT 

   - afrormosia

   - eik

   - padoek

   - blokjesprofiel met tussenliggend volkernpaneel (cfr. free willy) 

   - mogelijk in horizontale en verticale bekleding 

   - integratie van plint, makelaar en/of glasraam behoren tot de mogelijkheden

• ALUMINIUM

   - verticale lamellen (alinel, mato)

   - horizontale lamellen (mato) 

   - cassettes

   - verticaal gegroefde panelen  

“Sectionaalpoorten 
met thermisch 
onderbroken poortblad, 
te beleggen met hout 
of aluminium ”

ALU High End 
Sectionaal Poorten
UNIEK GAMMA SECTIONAALPOORTEN 
VOLLEDIG OP UW MAAT
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Mogelijke bekledingen 
Hout: afrormosia, eik of padoek 
planchetten met V-groef (130 x 15 mm) 

• worden geschroefd en verlijmd op het frame 
  (om kromtrekken tegen te gaan wordt ventilatie voorzien 
  tussen frame en planchetten) 
• de planchetten worden schuin verzaagd om een nagenoeg 
  naadloze (2 à 3 mm) overgang tussen de panelen te creëren
• mogelijke opties : plint, makelaar en glasraam

blokjesprofiel met tussenliggend volkernpaneel

• de blokjes worden schuin verzaagd om een nagenoeg naadloze 

  (2 à 3 mm) overgang tussen de panelen te creëren

Aluminium: gelakt in glanzend, mat of structuurlak 

vlakke of gegroefde aluminium plaat van 3 mm 
aluminium lamellen Alinel, Mato of Renson 
in zowel een horizontale als verticale uitvoering  

• bij een verticale uitvoering worden de profielen schuin   
  verzaagd om een nagenoeg naadloze (2 à 3 mm) overgang  
  tussen de panelen te creëren 
• bij dergelijke bekledingen wordt de max. afmeting  
  van de poort bepaald aan de hand van het plaatsingsplan  
  van de bekleding

Opbouw 
• kaderwerk, scharnieren en alle beslagonderdelen in  

verzinkt metaal
• voorzien van bovenliggende torsieveren, verticale- en 

plafondrails, kabeltrommels en veerbreukbeveiliging –  
alles CE-gekeurd 

• het poortblad heeft een bouwdiepte van 65 mm.  
Dit is verkrijgbaar in natuurkleurig geanodiseerd,  
wit RAL9016 of zwart RAL9005 mat gelakt.  
Andere kleuren kunnen eventueel op aanvraag

• tussen de secties van de poort bevinden zich 4 epdm-
dichtingen. Deze zorgen enerzijds voor de scharnierende 
werking en een luchtdichte afwerking tussen de panelen

• de opbouw van de panelen is niet vingerklemveilig.  
Deze beveiliging wordt voorzien door een infraroodgordijn  
(op batterijen) aan de buitenzijde (gevelvlak) van de poort.  
Deze barrière stuurt de motor aan en zorgt ervoor dat deze  
stopt. De binnenzijde van de poort is ook vingerklemveilig

• de poortpanelen zijn voorzien van 5 cm polyurethaan.  
Dit resulteert in een U-waarde van 1,0 (bij een poort  
met een afmeting van 2500 x 2125 mm h)

• de poort is voorzien van een dichtingsautomaat die  
een verbeterde luchtdichtheid garandeert

ALU High End
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Maximum afmeting  3000 x 2250 mm h 
Maximum beleg  290 kg 
Vereiste slag boven  220 mm
Vereiste slag zijdelings  100 mm
Dorpelspecificaties arduin dorpel met opstand – 
   100 mm achter slag 
Mogelijkheid om achter slag en tussen de dag te monteren

Infrarood camera Blokjesprofiel

High End uitvoering 
met Mato-lamellen


