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W = opening (breedte) van 
buitenaf bekeken = 
bestelbreedte garagedeur

H = opening (hoogte) van 
buitenaf bekeken = 
bestelhoogte garagedeur

Gelieve er aandacht aan te 
besteden dat geen obstakels 
rondom de geplande 
garagedeur de installatie of de 
goede werking ervan kunnen 
verhinderen.

Dimensionering

De werkelijke afmetingen moeten nauwkeurig worden gecontroleerd bij het plannen van de aankoop van de garagedeur:

*garagedeur zonder accessoires

vooraan gemonteerde torsieveer

te voorziene diepte in de garage voor de motor

motor
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D -  diepte garagepoort - 3200 mm  
HR - vrije aanslaghoogte - 180 mm 
W - openingsbreedte

H -  openingshoogte
RS -  rechter aanslag (zijdelingse ruimte) - min. 100 mm 
LS -  linker aanslag (zijdelingse ruimte) - min. 100 mm

Sectionale 
garagepoort
OPTIMAL L40

Optie 1
Deur afgestemd op de garageopening. 
Deur perfect afgestemd op de 
garageopnening.  Bestelmaat deur = 
afmeting garageopening

Optie 2
De grootte van de garageopening is smaller dan de ordergrootte van de deur. Het is mogelijk om 
bredere deuren te installeren voor kleinere garageopeningen, en dan is het nodig om te controleren 
of de grootte van de linker en rechter aanslag (zijdelingse ruimtes RS en LS) groot genoeg is om het 
teveel aan garagedeur te kunnen plaatsen.
Het voorbeeld illustreert een situatie 
waarin de breedte van de 
garageopening 2400 mm is terwijl de  
geassembleerde deur 2500 mm breed is.

Optie 3
De grootte van de garageopening is breder dan de ordergrootte van de deur.
Het is mogelijk om een smallere garagedeur in een grotere garageopening te installeren, en het is 
dan noodzakelijk om de garage-openingsbreedte te verkleinen door gebruik te maken van een 
houten of ALU stijl links en rechts. 
Het voorbeeld illustreert een situatie 
waarin de breedte van de garageopening 
2600 mm is terwijl de geassembleerde 
deur 2500 mm is. 

Optie 4
De grootte van de garageopening is hoger dan de ordergrootte van de deur. Het is mogelijk om een 
standaarddeur te installeren bij een hogere garagedeuropening, en het is dan noodzakelijk om de 
garage-openingshoogte te verkleinen door gebruik te maken van een houten of ALU balk. Het 
voorbeeld illustreert een situatie waarin de 
openingshoogte van de garage 2175 mm is terwijl 
de deurhoogte 2125 mm bedraagt. Na het 
aanbrengen van een balk met hoogte van 50 mm 
wordt de standaard garage-openingshoogte van 
2125 mm bereikt.

Optie 5
De grootte van de garageopening is lager dan de 
ordergrootte van de deur. Het is mogelijk om een 
standaarddeur te installeren bij een lagere 
garagedeuropening, en het is dan noodzakelijk 
om het overtollige deel van de garagedeur achter 
de aanslag te kunnen verbergen.  Het voorbeeld 
illustreert een situatie waarin de openingshoogte 
van de garage 2075 mm is terwijl de  deurhoogte 
2125 mm bedraagt. Vereiste hoogte van de 
aanslag bovenaan moet dan min. 230 mm zijn.

automatische garagedeur

HR min (min. vrije aanslaghoogte, met motor) 180 mm

RS, LS zijdelingse aanslag 100 mm

D min. benodigde garagediepte voor 
garagedeur H = 2125 mm (deur met opener) 3200 mm

HP effectieve, vrij te benutten hoogte, 
garagedeur met opener* HP = H

garageopening 2500 mm

garageopening 2400 mm

garageopening 2600 mm

breedte deur 2500 mm

breedte deur 2500 mm

breedte deur 2500 mm
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garageopening + isolatie 2500 mm
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Hoe standaard garagedeur aanpassen aan opening



Automatische 
garagedeur

Opener
voor garagedeuren 
(extra optie)

• woodgrain/houtnerf structuur  of glad oppervlak
• panelen 40 mm dik
• U = 1,3 W/m²K voor de geïnstalleerde deur

Warmte-isolatie
De buiten- en binnenoppervlakten van de deur zijn van 
staal.  Binnenin is de deur gevuld met 
polyurethaanschuim. De constructie zorgt voor een 
hoge thermische isolatie en lage luchtinfiltratie dankzij 
dichte rubbers rond de deur. U-waarde deur is 1,3 W/
m²K, voor de geïnstalleerde deur, met 40 mm plaatdikte.

Duurzaamheid
De componenten die in het deurontwerp worden 
gebruikt, worden geregeld getest, wat zorgt voor een 
lange levensduur van het product. Torsieveren die de 
deur in balans brengen zijn ontworpen voor minimaal 
20 duizend cycli. 

Ontwerp
De garagedeur is verkrijgbaar in wit nabij RAL 9016, 
bruin nabij RAL 8014, antraciet nabij RAL 7016 en 
gouden eik. De gemonteerde rubbers zijn zwart. Het 
buitenoppervlak van de panelen is vlak uitgevoerd 
met woodgrain/houtnerf structuur of glad oppervlak

Flexibiliteit
De deur kan worden geïnstalleerd in garages met een 
lage vrije aanslaghoogte - 180 mm is genoeg om de deur 
met opener te installeren. Na installatie is de effectieve, 
vrij te benutten hoogte gelijk aan de openingshoogte.

wit
nabij RAL 9016 
woodgrain/houtnerf structuur

gouden eik
glad oppervlak

bruin
nabij RAL 8014 
woodgrain/houtnerf structuur

antraciet
nabij RAL 7016
glad oppervlak

Veiligheid
•	

•	

CE	-	voldoet aan alle geldende 
normen;
panelen met 
vingerbeschermingssysteem;

• Veerbreukbeveiliging 
inbegrepen

• Woodgrain/houtnerf structuur 
bestand tegen krassen.

Eigenschappen:
•	 snelheid	140	mm/s
•	 twee	4-kanalen	afstandsbediening	(443,92	MHz)
•	 variabele	code
•	 max.	trekkracht	600	N
•	 spanning	24	VDC

• aansluiting	230	VAC
• LED	verlichting
• IP-20
• geluidsniveau	<75	dB
• temperatuur	bereik	-20°C	tot +50°C
• standby	consumptie	~3W
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extra toebehoren

2 stuks 4-kanalen  
afstandsbediening inbegrepen

4-kanalen  
afstandsbediening

noodontgrendeling 
(buiten, met slot)

fotocellen

handgreep met slot

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 vingerbeschermings-
systeem

2versterkt paneel
ter plaatse van de 
montage van 
scharnieren

4

3afdichtingen 
tussen panelen

5
gemaakt van staal

6 warmte-isolatie

7 bodemafdichting

8 gegalvaniseerde 

10 handvat

9 warm  

woodgrain/
houtnerfstructuur

extern en intern 
oppervlak is 

polyurethaanschuim

veren

 bodemafdichtings-

 profiel

of glad oppervlak




