U-line
Geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde
panelen staan garant voor
een hoge stabiliteit en de
beste warmte-isolatie. Door de
verschillende paneelhoogtes
bekomen we een optisch
symmetrisch zicht.
De paneelovergang is in
gesloten toestand praktisch
onzichtbaar. Vergelijk deze
eigenschappen zeker met
andere deurmerken.

Glad

Woodgrain

Stucco
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40mm

Voor tijdloze
vormgeving
De tijdloze smalle profilering van ADK herkent
u aan de perfect gelijkmatige indeling. De
profileringsafstand wordt dan ook precies aangepast
aan elke deurhoogte. Daarbij komt dat het zeer
onderhoudsvriendelijk is en bij elke woningstijl past.

U-line
Midden
geprofileerd
De 40mm dikke geïsoleerde panelen
staan garant voor een hoge stabiliteit
en de beste warmte-isolatie.
Door de verschillende
paneelhoogtes bekomen we een
optisch symmetrisch zicht.
De paneelovergang is in gesloten
toestand praktisch onzichtbaar.
Vergelijk deze eigenschappen zeker
met andere deurmerken.

Glad

Woodgrain

40mm

Voor de moderne
manier van leven

Stucco
Heldere lijnen voor een esthetische oplossing. De middengroef als
oppervlaktestructuur vormt een interessant designalternatief voor
de standaard groef. Door een enkele groef per sectie behoudt het
deurontwerp een royale uitstraling.

Golden Oak

Mahonie

Paneel:

K = 0,56W/m2K
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U-line
Niet geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde
panelen staan garant voor
een hoge stabiliteit en de
beste warmte-isolatie. Door de
verschillende paneelhoogtes
bekomen we een optisch
symmetrisch zicht.

40mm

Paneel:
K = 0,56W/m2K

Glad

Woodgrain

Stucco
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Voor bijzondere
eisen aan design
Indrukwekkend en overtuigend. De sectionaaldeuren met vlak
paneel zien er bijzonder uit. De grote oppervlakken ogen esthetisch
en geven de architectonische vormgeving een eigen karakter.

U-line
Microline

De 40mm dikke geïsoleerde
panelen staan garant voor een
hoge stabiliteit en de beste
warmte-isolatie. Door de
verschillende paneelhoogtes
bekomen we een optisch
symmetrisch zicht. Vergelijk
deze eigenschappen zeker
met andere deurmerken.

40mm

Voor een heel
nieuw uiterlijk
Door het wasbordeffect creëert men een lichtspeling in de kleur. De
speciale vorm van het paneel leent zich voor meerdere types van
woningen.

Microline

Paneel:

K = 0,56W/m2K
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V-line
Verticaal geprofileerd

De 40mm dikke
geïsoleerde panelen staan
garant voor een hoge
stabiliteit en de beste
warmte-isolatie.

40mm

Voor
tijdloos
design
De verticale belijning zorgt voor
een bijzondere look en feel.
Het geeft zowel een tijdloos als
een landelijk karakter aan de
woning.

Glad

Optie

Makelaar
Uit onderhoudsvrij aluminium,
zeer licht en sterk

Plint
Uit onderhoudsvrij aluminium,
zeer licht en sterk

Paneel:

K = 0,56W/m2K
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De passende
zijdeur

Comfortabele toegang - dezelfde optiek
Vaak wordt de garage ook gebruikt om tuingereedschap, gereedschap en fietsen te stallen. Via een
zijdeur heeft men snel en comfortabel toegang tot
de garage zonder gelijk de sectionaaldeur te moeten
openen. En niet onbelangrijk is dat de temperatuur
in het gebouw behouden blijft omdat niet de hele
deur wordt geopend.
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Uitvoering:
• kozijn- en vleugelframe van hoogwaardige
geëxtrudeerde thermisch onderbroken alu profielen.
• deurvullingen met hetzelfde aanzicht als garagedeur.
• met driezijdige omlopende, dubbele
aanslagafdichting.
• met alu krukgarnituur, slot en profielcilinder.

Geïntegreerde
loopdeur
Efficiënt
Als er naast de garagedeur geen
ruimte meer is voor een zijdeur,
kunt u dankzij een ingebouwde
loopdeur toch de garage
betreden zonder dat u daarvoor
de volledige garagedeur moet
openen.
Vanaf nu leverbaar met:
•
•
•
•

verlaagde drempel van 28mm
steeds in het midden van de deur
deurpomp standaard voorzien
standaard aluminium
deuromranding geanodiseerd of
in optie gelakt in een ralkleur
naar wens
• leverbaar in alle modellen met
uitzondering van cassetten en
V-line 40-glad "40"

Steeds buitendraaiend

Zeer lage drempel:
makkelijk te passeren,
eenvoudig voor fietsen,...

Stabiele verdoken scharnieren
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Doordachte details
in één oogopslag
Alle details van onze sectionaaldeuren zijn perfect op elkaar afgestemd waardoor een stille deurloop, een
hoge mate van bedieningscomfort en betrouwbare veiligheid zijn gegarandeerd.
1

2

3
Rondom dicht
Duurzaam elastische en
weersbestendige afdichtingen aan de
vier zijden van ADK sectionaaldeuren
houden wind en regen buiten.

Vingerknelbeveiliging binnen

Vingerknelbeveiliging buiten

Aan de binnenzijde voorkomt een

De gepatenteerde

gepatenteerde vingerknelbescherming

vingerknelbeveiliging voorkomt

letsels aan de handen en vingers.

gevaarlijke spleten tussen de secties.

8

Tussen de afzonderlijke secties zorgen
Exacte passende verbindingen

doorgaande midden-afdichtingen

van de secties

voor warmte-isolatie en bescherming

Slijtage-arme scharnieren van verzinkt

tegen slechte weersomstandigheden.

staal verbinden de afzonderlijke
secties en verhogen zo de veiligheid
van de garagedeur.

4

5

6

Zij-afdichtingen

Ingrijpbeveiliging

Latei-afdichting

Het soepele profiel zorgt voor een

Zijwaartse ingrijpbeveiliging voorkomt

De latei-profiel is met inbegrip van

optimale verticale aansluiting tussen

een ingrijpen tussen kozijn en looprail.

een PVC rubberprofiel hetgeen

deurblad en kozijn.

aansluit tegen het toppaneel. Zoals
alle toebehoren wordt deze op maat
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aangeleverd.

Keuze uit het juiste balanceersysteem in functie van de situatie.
7

8

9

Torsieveren met veerbreuk-beveiliging

Trekveren

Onze
ADK garagedeuren zijn standaard voorzien van gecoate veren dewelke een

Uniek veer in veer systeem volledig

minimale levensduur van 20.000 bewegingen garandeerd. De veren zijn

geïntegreerd in beide zijden van

voorzien van een veerbreukbeveiliging welke de deur onmiddellijk blokkeert

de verticale hoeklijnen. Dankzij het

bij een eventuele veerbreuk en zorgt dat de deur niet meer naar beneden kan

unieke systeem kan een gebroken

vallen.

veer niet wegspringen zodat het
systeem voldoet aan de CE richtlijnen.
(Minimale levensduur van trekveren =
20.000 bewegingen)

11

Veilige, rustige deurloop

Bodemafdichting

Verzinkte zware zijscharnieren, met

De volumieuze rubberafdichting met

kogelgelagerde massieve loopwielen

geheugen aan de onderzijde van

voorzien van nylon loopvlak, zorgen

het deurblad compenseert kleine

voor een rustige en gegarandeerde

vloeroneffenheden en zorgt voor een

deurloop.

goede afdichting. De rubberafdichting

7

6

1
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zit in een langs buiten verdoken
geanodiseerde aluminium profiel.
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Hoogwaardig
materiaal

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.
6.

40mm

7.

1. polyester bandcoating
2. grondlaag
3. galvanisch veredeld
4. hoogvast staal
5. galvanisch veredeld
6. hechtprimer
7. CFK-vrij PUR-hardschuim

1. Verrottingsbestendige
rubberafdichting voor
een maximale licht- en
luchtafdeling tussen secties.
2. Energiebesparende warmteisolatie dankzij zeer sterk
PU-hardschuim. Het speciale
schuim voldoet aan de hoge
kwaliteitsstandaard voor
industriële deuren.
3. Hoge buig- en torsiestijfheid.
Beschermt tegen inbraak en
maakt uw garagedeur winden weervast.
4. Robuust oppervlak: eenvoudig
te reinigen. Het met een
eindbehandeling afgewerkte
oppervlak is uiterst robuust en
eenvoudig te onderhouden.
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