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BEWEGING ZONDER
LAWAAI

Dankzij de rollers met lagerblok beweegt 
de garagedeur vloeiend en zonder lawaai. 
Het gesloten kogellagerblok is beschermd 
tegen stof en vocht en hoeft niet te worden 
gesmeerd.

МAXIMALE LEVENSDUUR 
VAN DE VERING IN HET 
STANDAARDPAKKET

De vering van onze sectionale deuren heeft
een levensduur van wel 25.000 bewegingen 
omhoog en omlaag. Dit komt overeen met 
ongeveer 17 jaar gebruik van de deuren, 
waarbij een deur in de hele periode vier 
keer per dag wordt geopend en gesloten.

GEGARANDEERDE
VEILIGHEID 

De constructie van de sectionale deuren
voorkomt:
- het beklemd raken van vingers;
- vast komen te zitten en snijwonden;
- ongecontroleerde bewegingen van de 

deurdelen;
- dat de deurdelen naar beneden vallen 

wanneer de trekveren breken.
De deuren van Alutech voldoen aan de 
Europese norm EN 12604, EN 12453,
EN 12424, EN 12425 en EN 12426.

NDIVIDUEEL
ONTWERP

We bieden een brede keus aan typen 
panelen en kleuren: 5 typen deurdelen
en een uitgebreid standaard
kleurenpalet. Wel 10 kleuren zonder
extra kosten.

WERKT ONDER ALLE 
OMSTANDIGHEDEN

Het assortiment garagedeuren van 
ALUTECH bevat de serie Trend en 
Classic. U kunt uw deur uitkiezen aan 
de hand van het klimaat op de plek waar 
u woont, de bijzonderheden van het 
gebruik en uw budget.

DUURZAME
DEKLAAG

De deklaag van de deurdelen kan een 
zogenaamde ‘zoutsproeiproef’
gedurende 750 uur doorstaan. Dit 
komt overeen met 15 jaar bedrijf in 
kustgebieden en industriële gebieden 
met luchtvervuiling. De unieke 
corrosiewerende eigenschappen van het 
staal worden mogelijk gemaakt door:

- de dikte van de zinken deklaag
(16 micron);

- vernis- en verfdeklaag (polyurethaan)
met een dikte van 23 tot 35 micron.

UITGEBREIDE OGELIJKHEDEN 
VOOR EEN STANDAARDPRIJS

Garagedeuren worden voor elke klant
afzonderlijk gemaakt voor een standaardprijs. 
Het is mogelijk om een garagedeur van een 
willekeurige afmeting te bestellen met een 
interval voor hoogte en breedte van 5 mm.

VOORDELEN 
VAN DE 

DEUREN VAN
ALUTECH
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De perfecte 
constructie van het 
sandwitchpaneel

Stalen panelen gevuld met polyurethaanschuim bieden 
een uitstekende luchtdichte afsluiting en besparen geld op 
uw energierekening.

De constructie van de panelen garandeert bescherming 
tegen het beklemd raken van vingers, in overeenstemming 
met de veiligheidseisen van de norm EN 12604.

De gesloten contouren van de staalplaten zorgen voor een
hoge bestendigheid van de panelen waardoor ze niet 
loslaten wanneer ze in de zon opwarmen of de garagedeur 
hard wordt gesloten.

Vier lagen metaal op de versterkte plekken waar het 
materiaal is ingesneden maken de versterkingen nog 
bestendiger. De solide verbinding tussen de stalen platen
voorkomt het loslaten van de panelen bij het hard 
neerkomen van de deur.

De slijtvaste deklaag van polyurethaan garandeert de zeer 
hoge corrosiewerende eigenschappen.

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

Elastische, vorstbestendige afdichting van EPDM: een 
garantie voor een garagedeur met zeer hoge warmte- en 
geluidsisolatie

→

→

→

→

→

→

→

voor
garagedeuren
van de serie
Classic

voor
garagedeuren
van de serie
Trend

paneeldikte

paneeldikte

45 мм

40 мм



Serie Classic
Dankzij de verbeterde warmte-isolatie, 
verhoogde bestendigheid en zeer sterke 
corrosiebestendigheid werken de 
garagedeuren in de serie Classic onder de 
extreemste omstandigheden.

UITSTEKENDE
WARMTE-ISOLATIE

De dikte van de panelen bedraagt 45 mm,
wat borg staat voor een uitstekende warmte-
isolatie. De coëfficiënt van de mate waarin de 
deur warmte doorlaat, komt overeen met de 
eigenschappen van een bakstenen muur met 
een dikte van 60 cm. Door deze garagedeur 
kunt u elke dag geld besparen op de 
verwarming van de garage.

ROESTVRIJSTALEN 
VERBINDINGSSTUKKEN

De tussenscharnieren en steunwielen 
bestaan uit roestvrij staal AISI 430 en
beschikken over zeer hoge corrosiewerende 
eigenschappen. Dit garandeert een 
betrouwbare werking van de deur in 
ruimten met hoge luchtvochtigheid in 
kustgebieden.

HOGE 
WINDBESTENDIGHEID

Dankzij de constructie van de 
sandwitchpanelen vallen de deurdelen 
op door hoge bestendigheid tegen 
stoten en windkrachten. Vierdeklas 
windbestendingheid volgens EN 12424. 
De deur is bestand tegen de werking 
van wind bij een snelheid van 120 km/u.
 

Убедительная просьба! Можем ли мы каким-то образом перефразировать это преимущество, чтобы сохранить геометрию модульной сетки, т. е. сократить текст примерно на одну строчку. См. границу текстового блока, отмечено розовым. Спасибо!



Warme 
garagedeuren 
Classic

• Sandwitchpanelen met een dikte
van 45 mm.

• Steunwielen en scharnieren van
roestvrij staal.

• Individuele productie voor een
standaardprijs. Interval voor opgave hoogte 
en breedte: 5 mm.

Voor
verwarmde
panden

Voor gebieden 
met een koud 
klimaat

Voor ruimten 
met hoge 
luchtvochtigheid

BETROUWBARE
AFSLUITING

Over de hele omtrek van de sectionale 
garagedeur van ALUTECH bevinden zich 
elastische, vorstbestendige afdichtingen 
bestaande uit vorstwerend EPDM. De 
afdichtingen bevatten twee lapjes. De 
luchtruimte tussen de twee lapjes zorgt voor 
aanvullende warmte-isolatie van de deur.
 



HARMONIEUZE 
UITSTRALING

De geverfde deurposten en
tochtstrippen vormen een harmonieus 
geheel met de deurdelen. In 
serieproductie wordt het frame van de 
deur wit geverfd (RAL 9016). Naar wens 
van de klant kan elke andere kleur in de 
RAL-catalogus worden gekozen.

AANVULLENDE 
BESCHERMING VAN DE 
DEURPOSTEN

Bij hevige regenval kan er zich aan 
de voet van de deur een plas water 
vormen. De polymeerbasis van 
deurposten beperkt de mogelijkheid 
van het ontstaan van roest in 
omstandigheden met hoge vochtigheid 
tot een minimum.

DUURZAAM
SYSTEEM VAN STALEN 
RAILS

Het railsysteem is volledig 
uitgevoerd in gegalvaniseerd staal.
De stalen voorste raileenheid* 
heeft een stevige en betrouwbare 
constructie met lange exploitatieduur.
* ― op dezelfde wijze als de serie
Classic.
 

De stevige en betrouwbare constructie 
van de garagedeur Trend garandeert 
een jarenlang gebruik zonder problemen.

Serie Trend



Praktische 
garagedeuren 
Trend

• Sandwitchpanelen met een dikte
van 40 mm.

• Steunwielen en scharnieren van
gegalvaniseerd staal.

• Individuele productie voor een
standaardprijs. Interval voor opgave hoogte 
en breedte: 5 mm.

BESCHERMING
TEGEN TOCHT

De afstelbare steunwielen* maken het 
mogelijk om de deurdelen nauw op de 
afdichtingen te laten aansluiten, waardoor 
de ruimte van tocht en warmteverlies blijft 
gevrijwaard.

* ― op dezelfde wijze als de serie Classic.

Oor een
betaalbare
prijs

Voor
onverwarmde 
ruimten

Voor gebieden 
met een gematigd 
klimaat



Individueel 
ontwerp en 
harmonieuze stijl

Accessoires voor 
extra comfort

Raam

De aanwezigheid van ramen in een 
garagedeur zorgt voor natuurlijke verlichting 
van de garage en biedt besparing op 
elektriciteitskosten.

STANDAARD-

KLEUREN
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10
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TYPEN

SANDWITCHPANELEN

HOUT-

KLEUREN

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

Gouden eik

Donker eik

Kers

*



Ingebouwd poortje en 
garagedeur

Een poortje is een praktische oplossing die het 
mogelijk om de garage binnen te gaan zonder de 
garagedeur te openen. Zorgt voor gebruiksgemak 
en minder slijtage aan de garagedeur.

Voor garages zonder aanvullende 
ingang is een slot onontbeerlijk. 
Hiermee kunt u de garagedeur van 
buitenaf en van binnenuit openen en 
sluiten.

Ingebouwd poortje Poortje in de muur

* De aangegeven kleur komt nauw overeen met de RAL-schaal.

Slot

Opdruk
Woodgrain

Opdruk
Woodgrain

Opdruk
Woodgrain

Opdruk
Woodgrain

Opdruk
Woodgrain

Glad 
oppervlak

Glad 
oppervlak

Glad 
oppervlak

S-line M-line L-line Microgolf Panelen



Automatische 
garagedeuren 
voor uw comfort

• Bediening op afstand: afstandsbediening,
radiograisch digitaal toetsenbord.

• Foto-elementen en signaallampjes
voor veilig gebruik.

• Eén afstandsbediening voor alle
woningsystemen: deuren en rolluiken.

Handig in het 
gebruik

Concurrerende
prijs

Bediening
vanuit de auto



WWW.ALUTECH-GROUP.COM

De bedrijvengroep ALUTECH is een van de grootste spelers op de markt van rolluiksystemen en sectionale deuren in West- en Oost-
Europa, en een toonaangevende fabrikant van aluminium profielsystemen in de GOS-landen.  Onder de holding ALUTECH vallen zes 
productiebedrijven, waaronder vier fabrieken voor de productie van sectionale deuren in Wit-Rusland, Rusland, Oekraïne en Duitsland.

Alle bedrijven van ALUTECH zijn uitgerust met hoogtechnologische apparatuur, zoals:
• een moderne productielijn voor sandwitchpanelen in sectionale deuren;
• rolluiklijnen;
• een complex voor spuiten en op maat snijden van aluminiumstroken;
• hoogtechnologische productielijnen voor geëxtrudeerde aluminiumproielen;
• geautomatiseerde complexen voor het gieten van aluminium onderdelen;
• moderne lijnen voor poederspuiten;
• het grootste complex in het GOS op het gebied van anodisering van aluminiumproielen.

De aanwezigheid van het eigen productiecomplex stelt specialisten van de ALUTECH-bedrijvengroep in staat de kwaliteit van de 
productie in elke stap van het productieproces te controleren: van de inkoop van grondstoffen tot het eindproduct en de verpakking 
hiervan. Het kwaliteitsbeheersysteem in alle bedrijven van de groep is gecertiiceerd in overeenstemming met de internationale 
norm ISO 9001 in het TÜV CERT-systeem.

De ALUTECH-bedrijvengroep is actief bezig met het uitbreiden van haar afzetmarkt. Vandaag de dag worden de producten van de 
onderneming geleverd in 65 landen, waaronder het GOS, de Baltische staten, Scandinavië, West- en Oost-Europa en tevens in de 
Verenigde Staten, Canada en Australië. De sectionale poorten van ALUTECH zorgen feilloos voor uw comfort en veiligheid, en zijn een 
toonbeeld van de schoonheid van systeemkwaliteit die u en uw woning verdienen.

„Alutech Doors Systems” LLC „Alutech Incorporated” LLC „AluminTechno” GmbH Günther Tore GmbH, Duitsland

03.2016
Арт. 0000000

Прошу уточнить как корректно перевести форму собственности на нидерландский. В данном случае используется англ. вариант.


