Deuren

Garage kanteldeuren.
De klassieker.

Met elan de garage in.

2 | Voorwoord

Of het nu zakelijke of particuliere eigenaren betreft:
wie nieuw bouwt of renoveert dient te kunnen vertrouwen op oplossingen welke zich optimaal
aanpassen aan de bouwkundige omstandigheden.
Dit geldt tevens op het gebied van garagedeuren.
Teckentrup biedt met de kanteldeur een echte
professional welke u maximale flexibiliteit biedt bij
het ontwerpen van uw woning. Individuele bestelmaten en een ruime keuze aan design’s, oppervlakten,
kleuren en toepassingen waarborgen dit. Hoe uw
nieuwbouw- of renovatieplannen er ook uit zien, met
een kanteldeur heeft u de juiste oplossing.
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Ruime ervaring.
Met zekerheid Teckentrup.
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De klassieker.
Stijlvol in staal.
Voor enkele, dubbele of garages op rij, de grote designkeuze laat veel speelruimte voor individuele vormgeving
en maakt bijzondere optische accenten mogelijk, passend bij de architectuur van het huis. Daarbij hebben
vormgeving, naast kleur keuze, de grootste impact op de waarnemer. Derhalve dient dit bewust op de stijl van
het huis afgestemd te worden. Een geprofileerde kanteldeur past bij een moderne gevel met heldere lijnen. U
heeft de keuze.

Elegante optiek
De klassieke profielvullingen in verticale
uitvoering geven de garage een elegante harmonische uitstraling.

Verticaal geprofileerd.

Ook horizontaal elegant
Of het nu gaat om verticale of
horizontale profilering, de groeven
op het deurblad zijn gelijkmatig
verdeeld over het oppervlak.

Horizontaal geprofileerd.
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Ideeën.
Frame om zelf te bekleden.
Eenvoudig zelf vormgeven, wij leveren het kanteldeurframe. Bij ons deursysteem is het mogelijk ter plekke
profielplanken en andere vullingen aan te brengen. Wij leveren het nauwkeurige passende kader voor een maximum gewicht van 7-9 kg/m2, nauwkeurig voorgeboord voor eenvoudige bevestiging. Op deze manier kunt u
zonder problemen ongebruikelijke en persoonlijke ideeën realiseren – er zijn geen grenzen meer voor de fantasie.

Bijzondere oplossing met horizontale zinken platen.

Maatwerk
Al naar gelang hetgeen
gevraagd wordt zijn er ook
speciale oplossingen: kanteldeuren met geïntegreerd
bovenpaneel, deuren met
ventilatieopeningen, gegolfd
gaas of ventilatiesleuven.

Verticaal geprofileerd met geïntegreerd bovenpaneel.

Speciaal voor ondergrondse parkeerplaatsen
en garageblokken: uitvoering met ventilatiesleuven of met gegolfd gaas..

Hoogwaardige
staalvullingen:

Verticale profilering

Horizontale profilering

Frame om zelf te bekleden,
max. gewicht 7-9 kg /m2.
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Zelf vormgeven.
Passend bij iedere stijl.

Kleurstelling van de garagedeur en overige elementen op elkaar afgestemd.

Het uiterlijk van het oppervlak
kan gemakkelijk op de eigen stijl
van het huis worden afgestemd.
Naast de standaardkleuren verkeerswit en sepiabruin worden
trendkleuren tegen een voordelige prijs aangeboden. Bovendien
zijn bijna alle RALkleuren en NCSkleuren verkrijgbaar.
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Alternatieve toegang.
Zijdeur, ingebouwde loopdeur.
Indien uw garage een tweede toegang heeft of u van plan bent er één te realiseren, bestel dan direct een zijdeur
mee. Wij bieden voor alle uitvoeringen, oppervlakten en kleuren een oplossing. Is er geen tweede toegang dan is
een ingebouwde loopdeur een goed alternatief en voorkomt tevens warmteverlies doordat niet telkens de gehele
kanteldeur geopend hoeft te worden.

Het deurblad bestaat uit:
• deurbladframe van speciaal profiel
• vulling van verzinkte, van een
• gepoedercoate grondlaag
• voorziene, staalplaat of een
• frame om zelf te bekleden
• deurvullingen met dezelfde
• optiek als de garagedeur;
• met aan vier zijden omlopende
• aanslagafdichting
• speciaal slot: voorbereid voor
• profielcilinder
• kruksetgarnituur van kunststof
• ook in tweevleugelige uitvoering
• leverbaar
Kanteldeur met zijdeur in dezelfde uitvoering.

Ingebouwde loopdeur
Bij ruimtegebrek naast de garagedeur
biedt Teckentrup de in het deurblad
ingebouwde loopdeur. Een praktisch
idee – alleen de ingebouwde loopdeur
gaat open, de garagedeur blijft dicht.
Bij kanteldeuren met aandrijving laat de
loopdeur beveiliging deurbewegingen
alleen toe bij een gesloten loopdeur.

Kanteldeur ‚verticaal geprofileerd‘ met ingebouwde loopdeur.
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Veiligheid.
Technische perfectie.
1

Licht lopende geleiding
De nieuwe kunststof gelagerde hefarm zorgt voor
het zonder weerstand sluiten van de Teckentrup
kanteldeur. Hefarm en kozijn zijn in één lijn met
elkaar verbonden en extra vastgeschroefd.
Een voordeel dat de hoogst mogelijke stabiliteit
garandeert.

2

Veiligheids-verenpakket
Het veiligheids-verenpakket van 3 veren voorkomt
het afknellen van vingers tussen de windingen
van de veer. De krachtverdeling over meerdere
veren zorgt voor de valbeveiliging van de deur.

3

Inbraakwerende vergrendeling
De afgedekte tweezijdige vergrendeling met de
nieuwe kunststof grendel zorgt ervoor dat de
deur veilig en geluidsarm wordt afgesloten. Bij
het sluiten van de deur sluit het vergrendelingssysteem automatisch en voorkomt daarmee
toegang van onbevoegden.

4

Geluidsarme, lichtlopende deur
De kunststof rollen worden in looprails geleid en
zorgen voor een duurzame lichte loop. De optimale
pasvorm van de verzinkte looprails maakt een
nauwkeurige en veilige geleiding van de deur mogelijk.

5

Vingerknelbeveiliging – Draaipunt
De combinatie van afdichtinglijsten van harde en
zachte kunststof maakt een gemakkelijke geleiding
van het deurblad en een betrouwbare vingerknelbeveiliging mogelijk.

6

Vingerknelbeveiliging – Hefarm
De standaard vingerknelbeveiliging aan de hefarm
maakt het mogelijk de deur achteraf van een
elektrische aandrijving te voorzien, waarbij de
veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
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4

Alle technische details zijn

5

perfect op elkaar afgestemd
6

1

en garanderen het geruisarm
openen en sluiten van de deur,
een hoog bedieningscomfort

2

en veiligheid waar je op kunt
vertrouwen. Alle deuren zijn
voorgemonteerd voor een
snelle en eenvoudige montage.

3

3
5-PUNKTE-GARANTIE

Moderne aandrijftechniek voor een
comfortabele bediening
Het openen en sluiten van de garagedeur kan
comfortabel worden geregeld vanuit de auto
dankzij de elektrische aandrijving met afstandsbediening. Dat is vooral wanneer het regent,
het erg koud is of na zonsondergang zeer aangenaam. Mooi gevormde handzenders in een
aantrekkelijk design: met de extra toetsen van
de multi-kanaals afstandsbediening kunnen bijv.
extra garagedeuren, poort of verlichting
bij de entree aangestuurd worden.
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Inbouwgegevens garage kanteldeur
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Inbouwgegevens garage zijdeur
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Standaard
maten
Bestelmaten deur
Breedte x Hoogte

Buitenwerkse
kozijnmaat
(BWKM)
Breedte x Hoogte

Breedte x Hoogte

2250 x 1920
2250 x 2000
2250 x 2075
2250 x 2125
2375 x 1920
2375 x 2000
2375 x 2075
2375 x 2125
2375 x 2250
2375 x 2375
2500 x 1920
2500 x 2000
2500 x 2075
2500 x 2125
2500 x 2250
2500 x 2375
2500 x 2500
2625 x 2125
2750 x 2000
2750 x 2125
3000 x 2000
3000 x 2125

2355 x 1990
2355 x 2070
2355 x 2145
2355 x 2195
2480 x 1990
2480 x 2070
2480 x 2145
2480 x 2195
2480 x 2320
2480 x 2445
2605 x 1990
2605 x 2070
2605 x 2145
2605 x 2195
2605 x 2320
2605 x 2445
2605 x 2570
2730 x 2195
2855 x 2070
2855 x 2195
3105 x 2070
3105 x 2195

2115 x 1785
2115 x 1865
2115 x 1940
2115 x 1990
2240 x 1785
2240 x 1865
2240 x 1940
2240 x 1990
2240 x 2115
2240 x 2240
2365 x 1785
2365 x 1865
2365 x 1940
2365 x 1990
2365 x 2115
2365 x 2240
2365 x 2365
2490 x 1990
2615 x 1865
2615 x 1990
2865 x 1865
2865 x 1990

Netto
doorgang

%ORNNR]LMQ

Montage achter de dag
Montage bereik
Aanbevolen
Dagmaat
Dagmaat
van Breedte x Hoogte tot Breedte x Hoogte Breedte x Hoogte
2210 x 1890 tot 2335 x 1950
2210 x 1970 tot 2335 x 2030
2210 x 2045 tot 2335 x 2105
2210 x 2090 tot 2335 x 2150
2335 x 1890 tot 2465 x 1950
2335 x 1970 tot 2465 x 2030
2335 x 2045 tot 2465 x 2105
2335 x 2090 tot 2465 x 2150
2335 x 2220 tot 2465 x 2280
2335 x 2340 tot 2465 x 2400
2460 x 1890 tot 2585 x 1950
2460 x 1970 tot 2585 x 2030
2460 x 2045 tot 2585 x 2105
2460 x 2090 tot 2585 x 2150
2460 x 2220 tot 2585 x 2280
2460 x 2340 tot 2585 x 2400
2460 x 2470 tot 2585 x 2530
2585 x 2090 tot 2710 x 2150
2710 x 1970 tot 2835 x 2030
2710 x 2090 tot 2835 x 2150
2960 x 1970 tot 3085 x 2030
2960 x 2090 tot 3085 x 2150

2240 x 1915
2240 x 1995
2240 x 2070
2240 x 2120
2365 x 1915
2365 x 1995
2365 x 2070
2365 x 2120
2365 x 2245
2365 x 2370
2490 x 1915
2490 x 1995
2490 x 2070
2490 x 2120
2490 x 2245
2490 x 2370
2490 x 2495
2615 x 2115
2740 x 1995
2740 x 2115
2990 x 1995
2990 x 2120

Montage
in de dag
Dagmaat
Breedte x Hoogte
2370 x 1970
2370 x 2050
2370 x 2125
2370 x 2175
2495 x 1970
2495 x 2050
2495 x 2125

2495 x 2175
2495 x 2300
2495 x 2425
2620 x 1970
2620 x 2050
2620 x 2125
2620 x 2175
2620 x 2300
2620 x 2425
2620 x 2550
2745 x 2175
2870 x 2050
2870 x 2175
3120 x 2050
3120 x 2175

Maatwerk van 1750 x 1875 mm tot 3000 x 2375 mm. De geadviseerde dagmaat dient bij de planning te worden nagestreefd.
Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
Bestelmaten
ew-1
Breedte x Hoogte

Netto doorgang
Breedte x Hoogte

van 875 x 1875
tot 1250 x 2375

BWKM Breedte -/- 150
BWKM Breedte -/- 75

Inbouwdiepte

50
50

Deuren

Teckentrup.
Altijd dichtbij.

meer landen:
• Armenië
• Egypte
• Indië
• Iran
• Israel
• Kazachstan
• Oman
• Zuid-Afrika
• Thailand
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