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INDIVIDUEEL ALS JIJ

GARAGEPOORTEN ZO

SECTIONAALPOORTEN
Sectionaalpoort GSW 40-L
 Veilige en efficiënte afsluiting van garages 
 Ruime keuze aan optieken
 Grote keuze uit designs en kleuren
 Comfortabele aandrijvingen met afstandsbediening
 Ingebouwde loopdeur
 Zijdeuren (ook als tweevleugelige deur)
 Veiligheid conform EN 13241-1

Het poortsysteem, de structuur, de designs, het 
materiaal, de kleuren, de beglazing en de afwerking 
van de details geeft u meer dan 40.000 verschillende 
combinatie mogelijkheden. 

De trend van nu. De beschikbare optieken bepalen de uitstraling van uw garagepoort.

Trendkleuren met een metallic effect.

Grijs
TT 703

Antraciet
TT 7016

IJskristal
TT 9007

TRENDKLEUREN OPTIEKEN

METALLIC

Grijs al.
RAL 9007

Dennengroen
RAL 6009 Woodgrain

Woodgrain

Woodgrain

Woodgrain

Stucco

Stucco

Stucco

Glad

Glad

Glad

Micro

Micro

Micro

Wit al.
RAL 9006

Mosgroen
RAL 6005

Diep zwart
RAL 9005

Staalblauw
RAL 5011

Crème
RAL 9001

Vuurrood
RAL 3000

Sepia
RAL 8014

Lichtgrijs
RAL 7035

Venstergrijs
RAL 7040

Ombergrijs
RAL 7022

Kwartsgrijs
RAL 7039

Antraciet
RAL 7016

Net écht hout. 

Golden 
Oak MC

Golden 
Oak CC

Night Oak CC Mahagoni CC

HOUT DECOR

Uw wensen
willen we

graag
overtreffen

Optiek: Horizontaal geprofileerd
Oppervlakte keuze uit:

Optiek: Middengroef
Oppervlakte keuze uit:

Optiek: Zonder profilering
Oppervlakte keuze uit:

Optiek: Cassette
Oppervlakte keuze uit:

Rechthoek 1
 horizontaal
 middengroef
 zonder profilering
 cassette

Rechthoek 2
 horizontaal
 middengroef
 zonder profilering

Rechthoek 3
 horizontaal
 middengroef
 zonder profilering

Kwadraat 1
 horizontaal
 middengroef
 zonder profilering

Kwadraat 2
 zonder profilering

Roeden ruitvorm
 horizontaal
 middengroef
 zonder profilering
 cassette

Roeden kruisvorm
 horizontaal
 middengroef
 zonder profilering
 cassette

Alu-profielen
 horizontaal
 middengroef
 zonder profilering
 cassette

Ronde beglazing
 zonder profilering

Meervoudige roeden
 horizontaal
 middengroef
 zonder profilering
 cassette

BEGLAZINGEN

Let op: u kunt naar eigen keuze kleuren kiezen, vraag ernaar bij uw poortenspecialist.
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AANDACHT VOOR DETAIL

TECHNIEK EN ZEKERHEID

Als u een huis bouwt, kijkt u naar de toekomst. Alleen een duurzame 
oplossing voor jaren is een goede investering. Dit maakt CarTeck 
producten zo waardevol. Teckentrup staat voor “Made in Germany”. Met 
meer dan 80 jaar ervaring, wij gebruiken duurzame materialen van hoge 
kwaliteit en werken met uiterste precisie.

Teckentrup garagepoorten worden al decennia gebruikt in nieuwbouw en 
bij renovaties. Nieuwsgierig wat de toekomst te bieden heeft? Kijk ook eens 
op onze website: www.teckentrup.be

0504

Voor elk wat wils
De juiste 

oplossing

U bouwt of renoveert uw eigen huis?
Laat u zich inspireren door de optisch grote verscheidenheid, het bedieningsgemak  
en de veiligheid van onze CarTeck garagepoorten. Bescherm uw huis en gezin met onze  
kwaliteitsproducten.

U droomt van een modern design?
Wij begeleiden u van de planning tot en met de oplevering. Kies voor producten die 
zich reeds hebben bewezen en die voldoen aan uw eisen op het gebied van kwaliteit, 
functionaliteit en uiterlijk.

U wilt graag alles van één firma?
Wij bieden u een volledig programma: competente advisering ter plaatse, innovatieve 
producten met doordachte montagevoordelen, de betrouwbaarheid van een uitgekiende 
logistiek en op maat gemaakte ondersteuning zorgen voor een succesvolle uitvoering.

WAAR MAATWERK EN KWALITEIT  
SAMENKOMEN

1. Thermische isolatie
  Uw garage draagt bij aan een positieve energiebalans

2. Een nieuw niveau van beveiliging
  CarTeck componenten vormen het ideale systeem  
  voor inbraakbeveiliging.

3. Duurzame oplossingen
  Weerbestendige materialen en beproefde afvoersystemen  
  voorkomen corrosie.

4. Onderscheidend ontwerp
  CarTeck is zo individueel zoals u bent - met veel  
  designvariaties en afwerking details.

5. Makkelijk te bestellen
  Ontwerp uw poort comfortabel op uw eigen computer.  
  Met enkele klikken geeft de CarTeck-configurator u aan  
  hoe uw nieuwe garagepoort er uit zal zien.

OVERTUIGENDE VOORDELEN



Soepele deurloop
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KENMERKEN CARTECK KANTELPOORT
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1

3

2

4

Vingerknelbeveiliging  
bij de hefarm

Veiligheids trekveren 
pakket

Makkelijke bedieningGeruisarme, 
soepele bediening

1 2

5

3

Vingerknelbeveiliging 
bij draaipunt

4

Automatische 
vergrendeling

6

GARANTIE GARANTIEGARANTIE
10 JAAR 5 JAAR 2 JAHRE

GARANTIE GARANTIEGARANTIE
10 JAAR 5 JAAR 2 JAHRE

Wij geven u 10 jaar Garantie op alle 
CarTeck kantelpoorten uit staal.

Wij geven u 10 jaar garantie op alle CarTeck 
sectionaalpoorten uit staal.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

Veiligheid

Stille opening en sluiting

Maatwerk + Vakmanschap

Meer ruimte voor
en in de garage

8 zekerheden
voor uw CarTeck 
Sectionaalpoort

Meer waarde 
woning / duurzame 

investering

Renovatie- 
oplossingen

Vochtbescherming

Bedieningscomfort

KENMERKEN CARTECK SECTIONAALPOORT

Extra veiligheid 
(optionele fotocel)

5

Bescherming tegen regen, 
warmte blijft binnen

3

Optimale bescherming 
tegen vocht

6

Veilige bediening, 
gesloten veerkanaal

2

Meervoudig veersysteem 
met dubbele staalkabels 
(per zijde)

1

Corrosiebescherming 
d.m.v. afstandshouder

8

Vingerknelbeveiliging 
binnen- en buitenzijde

7

1

2

3

4

5

6
7

8

4

Alle informatie en de garantieverklaring vindt u onder: www.teckentrup.be/downloads (onder garagepoorten)



DESIGN
Wij combineren functionaliteit 
met esthetica.

Een goed ontwerp is een innovatieve 
technologie die aan uw wensen voldoet. 
Onze garagepoorten openen geheel 
nieuwe werelden en bieden een breed 
scala aan design opties. 

VEILIGHEID
Wij combineren systemen 
met bescherming.

Onze garagepoorten bieden niet alleen 
veiligheid. We gaan nog een stap verder 
door geïntegreerde veiligheidsconcepten 
te ontwikkelen. Altijd een stap vooruit 
op de eisen. 

SERVICE
Wij combineren snelheid met 
betrouwbaarheid.

Met onze partners bieden wij alles uit 
één hand. Van online planning tot 
installatie. U krijgt altijd deskundig advies 
en de beste service voor installatie en 
onderhoud. 

Dit papier is FSC® gecertificeerd.

MET ZEKERHEID
ERVARING
RUIME

TECKENTRUP

Uw Teckentrup dealer:


