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HOME I INTRODUCTIE



NYFIKEN PÅ VAD FRAMTIDEN HAR ATT 

De veilige en efficiënte afsluiting van esthetisch 
aangename garages is onze passie, onze 
producten voldoen aan alle eisen van ontwerp, 
veiligheid en service. 
 
Teckentrup garagedeuren worden al decennia 
gebruikt in nieuwbouw en bij renovaties. Het 
aspect van de individuele aanpassing speelt een 
grote rol bij vele opties die beschikbaar zijn voor 
onze CarTeck garagedeuren.

NIEUWSGIERIG WAT DE TOEKOMST TE 
BIEDEN HEEFT? 
GARAGEDEUREN ZO INDIVIDUEEL ALS 
JIJ ZELF.

STAP IN DE 
WERELD VAN 

TECKENTRUP
 GARAGEDEUREN!
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HOME I PRODUCTEISEN

Teckentrup biedt meer dan garagedeuren: we bieden oplossingen. 
Daarom hebben we drie kwalliteitsnormen voor onze producten om 
te voldoen aan uw behoeften: Design. Veiligheid. Service.

Design.  
Veiligheid. 
Service.



Design

Wij combineren functionaliteit met estetica. 
Een goed ontwerp is een innovatieve technologie 
die aan uw wensen voldoet. Onze garagedeuren 
openen geheel nieuwe werelden en bieden een 
breed scala an design opties.

Veiligheid

Wij combineren systemen met bescherming. 
Onze garagedeuren 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.
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HOME I KWALITEITSSTANDAARDEN

Zelfs easy riders zijn onder de indruk: dankzij 
hoogwaardig staal en duurzame meervoudige 
coating, onze sectionaaldeur panelen kunnen 
zelfs de zwaarste omstandigheden weerstaan. 
TÜV-gecertificeerde kwaliteit garandeert top 
waardes voor veiligheid en duurzaamheid. Onze 
CarTeck garagedeuren zijn stoer als staal en 
voldoen aan de zwaarste eisen voor dagelijks 
gebruik.

HEAVY METAL? 
NIETS 
EENVOUDIGER 
DAN DAT!



Onze garagedeuren werken probleemloos elke 
dag. Geruisarme aandrijvingen, nauwkeurige be-
dieningselementen met een snelle reactie, dyna-
mische aandrijftechnologie geven u ongeëvenaard 
comfort bij zowel openen als sluiten.
Om hiervan te genieten kunt u uw Harley gewoon in 
de garage parkeren.



HOME I CO-CREATION PROCESS

10

In  alles wat we doen, zetten we u – onze klanten en partners – in 
het middelpunt van onze acties. Omdat het ons doel is om uw 
verschillende eisen van ontwerp, veiligheid en service te 
vervullen met onze CarTeck  oplossingen. Om dit te bereiken 
werken we samen met u in een co-creatie proces. Wij 
implementeren uw ideeën in nauwe samenwerking met design 
academies en onze productontwikkelaars, want in elke CarTeck 
garagdeur zit veel techniek en persoonlijke passie.

UW EISEN 
WILLEN WE 
OVERTREFFEN

Profiteer van onze
individuele oplossingen 
voor uw behoeften.



 Hoe werkt ons gemeenschappelijk Design-Thinking-Process?

1

BEGRIJPEN  
HET PROBLEEM 
BEGRIJPEN

2

POINT-OF-VIEW 
PERSPECTIEVEN 
VAN DE GEBRUIKER 
VERZAMELEN

3

DEVELOPING IDEAS 
BRAINSTORMEN 
VOLGENS VASTE 
REGELS

4

PROTOTYPING 
TESTEN MET 
EENVOUDIGE 
PROTOTYPEN

5

FINE-TUNING 
TOT EEN OPTIMAAL 
GEBRUIKSVRIENDELIJK 
PRODUCT IS GECREEËRD
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HOME I BOUWERS

Als je een huis bouwt, kijk je 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.

Met het oog op de toekomst 
bij het bouwen.



Met het oog op de toekomst 
bij het bouwen.

 Onze voordelen voor bouwers 

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 deur comfortabel op uw 
eigen computer. Met enkele klikken geeft de 

 CarTeck-configurator u aan hoe uw nieuwe 
 garagedeur er uit zal zien.
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HOME I VERBOUWERS

Onze garagedeuren voor 
uw renovatie.

Het pronkstuk.

Flexibilteit en aanpassen zijn twee van de belangrijkste factoren bij Teckentrup bij 
het ontwerpen van onze garagedeuren voor verbouwers die op zoek zijn naar een 
deur die past bij de bestaande gevel van hun huis en garage. Naast onze ruime 
keuze aan ontwerpen bieden wij veel technische voordelen en uitgebreide 
beveiligingsfuncties aan.
Zoek naar een nieuwe, individueel aangepaste deur voor uw “oude” garage. Onze 
deskundige partners werken samen met u, voor oord, de installatie uit, volgens uw 
wensen.

Renovatie beschermt de waarde van uw activa – voor 
morgen en komende generaties. Als familiebedrijf, 

hebben we dezelfde zienswijze. Alleen een oplossing 
die jarenlang haar waarde behoudt is echt een goede 

investering.

Goede renovatie 
oplossingen.



Het pronkstuk.
 Onze voordelen voor verbouwers 

1 Een nieuwe deur in een 
bestaande garage?

 
Met speciale montage- en framesets 
waarmee u de nieuwe CarTeck garagedeur  

 snel en gemakkelijk kunt installeren.  

2 
 Flexibele installatie  
 Nauwkeurige pasvorm voor uw huidige  
 opening - aangepast aan de excate  

 afmetingen van de bestaande garage (ook 
 voor garages met zeer geringe bovenruimte).

3 
 Een nieuwe niveau van beveiliging  
 CarTeck componenten vormen het ideale   
 systeem bij inbraakbeveiliging.

4   Makkelijk te bestellen 
 

Ontwerp uw deur comfortabel op uw 
eigen computer. Met enkele klikken geeft 

 de CarTeck-configurator u aan hoe uw 
 nieuwe garagedeur er uit zal zien. 

Maakt het makkelijker in en uit te 
rijden

Haal de oude garage kanteldeur 
eruit, wat dan? Aangezien de auto's 
van vandaag de dag breder zijn 
dan 10 jaar geleden, kunt u door een 
CarTeck-sectionaaldeur 
gemakkelijker in- en uit rijden. Een 
CarTeck sectionaaldeur geeft u meer 
ruimte voor en in de garage. U krijgt 
ruimte, vooral aan de zijkanten, en 
voorkomt schade aan uw auto.

Kanteldeur

Sectionaaldeur

Goede renovatie 
oplossingen.
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HOME I SECTIONAALDEUREN

Het meesterwerk.
CarTeck sectionaaldeuren.

Wilt u uw nieuwe woning een onderscheidende uitstraling geven? Of moet de 
garagedeur passen bij de algemene architectuur? CarTeck sectionaaldeuren zijn 
zo individueel als u bent. Het deursysteem, de structuur, de design's, het 
materiaal, de kleuren, de beglazing en de afwerking van de details geeft u meer 
dan 40.000 verschillende combinatie mogelijkheden. 

Meer informatie over de verscheidenheid van CarTeck garagedeuren op de 
volgende pagina’s. Ontwerp je eigen state-of-art meesterwerk integreer 
ultramoderne bedieningen en belangrijke veiligheidscomponenten zoals 
inbraakbeveiliging. Uw garagedeur kan gecomplementeerd worden met een 
ingebouwde loopdeur of een zijdeur voor gemakkelijk toegang tot uw garage.

1 40 mm dik deurblad

2 horizontaal of cassette structuur 

3 grote keuze uit design‘s en kleuren  

4 veilige en geruisarme loop

5 TÜV-gecertificeerd conform EN 12604

Overtuigende  voordelen

6 handig aandrijfsysteem met 
 afstandsbediening voor het 
 openen en sluiten vanuit auto

7 bijpassende zijdeuren en 
 ingebouwde loopdeuren





2 Meer ruimte voor en 
binnen in de garage 
een moderne sectionaaldeur 
heeft veel minder ruimte nodig 
voor het openen en sluiten. Er 
kan dus voor de garage 
geparkeerd worden.

1

Afmetingen op maat 
Of het nu gaat om renovaties of 
nieuwbouw: de CarTeck 
sectionaaldeur kan aangepast 
worden aan elke inbouwsituatie.

Gladde paneelverbindingen  
Harmonische uitstraling door 
gelijkmatige profilering en 
verdekte overgang tussen de 
panelen.

Renovatie oplossingen 
Wij bieden speciale frames en 
afwerksets voor een snelle en 
éénvoudige renovatie.

4

5

3

6Maakt parkeren makkelijker
Een CarTeck sectionaaldeur geeft 
je meer ruimte aan de zijkanten 
omdat de zware hefarmen van 
de kanteldeur vervallen.

goede redenen 
voor CarTeck 
sectionaaldeuren



97 Corrossie bescherming
Onder het kozijn wordt een 
kunststof onderdeel geplaatst 
dit zorgt voor  permanente 
beluchting en beschermt tegen 
corrosie.

Rustige werking
Uitgebreide ontwerpen tot in het 
kleinste detail, zoals de 
loopwiellen geproduceerd uit een 
speciaal kunststof dat zorgt voor 
een rustige opening en sluiting.

8 Optimale vocht 
bescherming
Het bodemrubber is resistent 
tegen rotting, heft oneffenheden 
van de vloer op en beschermt 
tegen kou en vocht.

Inbraakwering
De combinatie van een CarTeck 
sectionaaldeur met de 
bijbehorende aandrijving biedt 
bescherming tegen onbevoegde 
toegang. Dit is vooral belangrijk 
bij een aangebouwde garage.

10

11

12Vakmanschap
Onze deurbladen bestaan uit 
acht verschillende lagen die een 
hoge duurzaamheid en een 
lange levensduur garanderen.

Extra veiligheid 
Vingerklembeveiliging en 
zijdelingse ingrijpbeveiligingen 
en een optionele 
fotocelbeveiliging zorgen voor 
nog meer veiligheid.

goede redenen 
voor CarTeck 
sectionaaldeuren

Veilige bediening
De trekveren van de 
CarTeck-sectionaaldeuren 
zijn omsloten in veerkanalen 
onder het plafond en zorgen 
voor een geruisarme en veilige 
deurbediening. 
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HOME I DESIGN VARIATIE



ZO

EE
ALS JIJ

Stap voor stap
naar je droom deur.

Plan uw garagedeur naar uw eigen wensen. Kies uit een grote selectie 
trendkleuren, RAL kleuren of uw favoriete kleur. Verschillende design’s 
geven uw deur de gewenste structuur, met verschillende afwerkingen en 
beglazingen.
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HOME I STIJLEN EN AFWERKING

8
Beglazing opties

11 
Structuren en  
oppervlakken

4

19 
Trendkleuren / houtdecors

200 
RAL-kleuren

Meer dan 40.000 
individuele designs

Applicaties



Structuren

De CarTeck sectionaaldeuren zijn verkrijgbaar in 
vier verschillende stijlen. Naast de kleur hebben 
deze stijlen het grootste effect van een afstand. 
 
Deurbreedte tot 5,5 m en hoogtes tot 3 m in 
combinatie met vier optische varianten – zodat 
u de perfecte deur kunt vinden. Op aanvraag 
kunnen we een bijpassende zijdeur leveren.

Oppervlakken
Elegante details beroepen op verschillende 
percepties. De oppervlakkten woodgrain, stucco, 
micro-profilering en vlakpaneel geven de deur een 
extra esthetische dimensie.

Onze design's.

Horizontaal geprofileerd

Zonder profilering

Middengroef

Cassette

WoodgrainMicro geprofileerd Stucco Glad



24

HOME I BELAZINGEN

Kunststof dubbelglas 
helder

Kunststof dubbelglas
kristalstructuur

Kunststof dubbelglas opaal



Onze beglazingen .
Beglazingen
Als harmonieuze integratie of als contrast 
- afgestemd op de gevel en ramen, spelen glas 
elementen een sleutelrol bij het vormen van de 
algemene architectuur van uw huis.

Rechthoek 1

Roedevorm Ruiten

Rechthoek 2

Kwadraat 1*

Meervoudige roeden

Roedevorm kruisvorm

Rechthoek 3

Ronde beglazing
(ook als RVS verkrijgbaar; in   
zonder profilering)

Kwadraat 2*

Aluminium profielen

* Niet mogelijk in cassette.
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Kies nu uw 
design beglazing
Motief 1: Bionics. 
Afgeleid van de vorm van gras,dat voor zijn eigen-
gewicht erg sterk is

Motief 2: Netwerk. 
Intelligente verbindingen die worden gevormd 
door cellen die intern en extern optreden.

Maurice Thomé, Designer

Motief 1: Bionics Motief 2: Netwerk



EEN VENSTER 
EEN NIEUW 
DESIGN.
Exclusief voorgesteld op de BAU beurs: De nieuwe design beglazing (verkrijgbaar ca. 4e kwartaal 2017).

Mag ik u voorstellen: Maurice Thomé, Designer  
 
Is het een spannende opgave, om voor Teckentrup een beglazing te ontwerpen? 
Maurice Thomé: Ja, omdat het ontwerp design combineert met functionaliteit. Vooral vensters geven de 
gevel een onmiskenbare uitstraling. Dit geldt ook voor garagedeuren.

Waar krijgt u de inspiratie voor uw unieke design’s?  
Maurice Thomé: Ideeën voor een ontwerp worden geboren in een creatief proces waarin belangrijke 
vraagstukken zoals, “Wat betekent veiligheid?” gekoppeld worden aan trends zoals bijvoorbeeld bionics.



HOME I TRENDKLEUREN



Royale keuze
Er zijn veel aspecten bij het kiezen van de kleur van uw garagedeur: u kunt het aanpassen aan de kleur 
van de ramen en deurkozijnen, het kleurenschema van de gevel of gewoon uw favoriete kleur kiezen. 
Ons brede assortiment omvat trendkleuren, RAL kleuren en aantrekkelijke houten decors.

ONZE
TRENDKLEUREN.
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HOME I HOUTEN DEUR DESIGN



Houten deur design‘s.
Massief hout
Voor degenen die van echt hout houden. Onze GSH 
massieve houten deuren zijn zeer goed bestand 
tegen de elementen en UV-straling.

Onbehandeld

VurenWalnoot

Grenen

Teak

Hout decor
Voor degenen die de warme uitstraling van hout 
willen combineren met de voordelen van 
geïsoleerde deurbladen, zijn onze gelakte 
eindbestendige of UV-bestendige houten decors 
de beste keuze. Golden Oak

Mahonie

Night Oak

Winchester*

* Foliecoating met UV-bestendig oppervlak.



HOME I KANTELDEUREN

De Teckentrup CarTeck kanteldeur lijn is ontworpen 
voor alle soorten garages en beschikt over een veilige 
technologie en een breed scala aan mogelijkheden.Voor 
enkele, dubbele of meerdere garages het brede 
assortiment zorgt voor aangepaste ontwerpen en maakt 
het u mogelijk om de deur aan te passen aan de 
architectuur van uw woning. Bijvoorbeeld door een 
kanteldeurframe te bekleden met echt hout, dit 
onderstreept het natuurlijk en warme ontwerp.

De klassieker.
CarTeck
kanteldeuren.

1 horizontale en verticale profilering

2 grote keuze uit design’s en kleuren

3 veilige bediening 

4 TÜV-gecertificeerde veiligheid conform 
 EN 12604

5 comfortabele aandrijvingen met 
 afstandbediening

6 zijdeuren en ingebouwde loopdeur verkrijgbaar

Overtuigende voordelen



6Inbraakwerende 
vergrendeling
De verdektliggende twee zijdige 
vergrendeling zorgt voor veilig  en 
geruisrarm sluiten. Als de deur 
wordt dicht gedaan sluit deze 
automatisch hiermee wordt 
voorkomen dat onbevoegden 
toegang krijgen.

Makkelijke bediening
De kunststof gelagerde hefarm 
maakt openen zonder weerstand 
mogelijk. De hefarm wielbok 
zijn passend en aan elkaar 
geschroefd. Dit garandeerd een 
stabiele verbinding.

5

goede redenen 
voor de CarTeck
kanteldeur

Veiligheids trekveren pakket  
Het veiligheids trekveren pakket 
met 3 veren per zijde voorkomt 
dat vingers tussen de windingen 
komen.

De verdeling van de krachten over 
meerdere veren maakt de deur 
veilig tegen het naar beneden 
vallen.

Vingerknelbeveiliging bij 
de hefarm 
De standaard 
vingerknelbeveiliging bij de 
hefarm maakt het monteren 
van een aandrijving achteraf 
mogelijk, met behoud van de 
geldige veiligheidsvoorschriften.

4
Vingerknelbeveiliging bij 
het draaipunt
De kunststof afdichtstrip, een 
combinatie van hard en zacht 
kunststof, geleid het deurblad en 
zorgt voor vingerknelbeveiliging.

1 2 Geruisarme, 
soepele bediening
De kunststof loopwielen 
worden geleid in de rails 
en zorgen voor een rustige 
werking van de deur.

3



Inspiratie 
voor jou.





HOME I ONLINE CONFIGURATOR
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Het pad naar je droomdeur is nog nooit zo kort geweest! 
Configureer eenvoudig op www.teckentrup.nl

 
De online configurator leidt u door de facinerende wereld van de 
garagedeur configurator in een paar eenvoudige stappen. Of het nu styling, 
oppervlakten, kleuren, beglazingen of applicaties zijn. - in slechts een paar 
klikken kun je je droomdeur samenstellen. Daarna kun je een foto van je 
garage uploaden en de geconfigureerde garagedeur erin plaatsen. Alleen, 
met je partner of samen met je familie in alle rust. Gun jezelf inspiratie.

Als je een offerte wilt ontvangen van je configuratie, stuur dan een verzoek 
aan ons. Je ontvangt dan onze offerte.

Eenvoudig plannen.
Online configurator.

http://www.garagentor-konfigurator.de





HOME I DOOR SOLUTIONS
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Als familiebedrijf in tweede generatie weten 
we hoe waardevol het is om meer dan 80 
jaar ervaring op te doen. Een deel van deze 
ervaring omvat het begrijpen dat pragmatisme 
en een innovatieve geest elkaar niet moeten 
tegenspreken. In feite is dit onze drive om al 
bewezen oplossingen te verbeteren.

Meer dan 900 medewerkers op onze sites in 
Verl en Grosszöberitz werken om uw project 
succesvol te maken. Met esthetisch aangename, 
veilige, functionele en hoogwaardige producten. 
Met systematisch kwaliteitsmanagement van 
levering tot productie, van bestelling tot 
levering. Afgerond door een betrouwbare service 
om u te helpen bij uitgebreid advies en planning.

Succes „Made in Germany“

Om een lange levensduur van onze producten 
en componenten te garanderen, gebruiken we 
alleen hoogwaardige materialen, we zorgen voor 
nauwkeurige productie met state-of-the-art 
machines en voortdurende kwaliteit 
gecontroleerd door ons DIN EN ISO 9001 
gecertificeerde kwaliteits management systeem.

Wij stellen hoge eisen aan arbeids- en 
gezondheidsveiligheid. – in 2012 hebben we een 
geïntegreerd managementsysteem ontwikkeld, 
die elementen mileu (DIN EN ISO 14001), 
energie (DIN EN ISO 50001) en werk en gezondheid 
(BS OHSAS 18001) omvatten. 

Teckentrup is ondertekenaar van de Diversity 
Charta, een bedrijfsinitiatief ter bevordering van 
diversiteit in bedrijven en instellingen onder de 
bescherming van kanselier Dr. Angela Merkel.

Made in Germany.
Wereldwijd geleverd.

Nauwkeurigkeid. Verscheidenheid. 
Duurzaamheid



Kanteldeur

DL

Installatie in mestelwerk, beton, hout, staal

Bestelmaat breedte/hoogte in mm (dagmaat) B 1750 mm - 3000 mm, H 1875 mm - 2500 mm

Min. bovenruimte in mm min. 50 mm bij montage achter de dag

Min. zijruimte links/rechts in mm min. 75 mm bij montage achter de dag

Deurblad
- verticale of horizontale profilering
- frame tbv zelf bekleden

Deurblad dikte 50 mm

Inbraakwering nee (tegen meerprijs SKG 2 ster mogelijk)

Structuur profilering

Afwerking
- standaard: gepoedercoat, grondlaag verkeerswit
- speciale coating: trendkleuren en RAL ntb. 

Extra‘s ingebouwde loopdeur (naar buiten openend)

Zijdeuren kanteldeuren 

ew-1 ew-2 RP-1 RP-2

Installatie in mestelwerk, beton, hout, staal mestelwerk, beton, hout, staal mestelwerk, beton, hout, staal mestelwerk, beton, hout, staal

Bestelmaat breedte/hoogte in mm (dagmaat) B 875 mm - 1250 mm, H 1875 mm - 2375 mm B 1350 mm - 2500 mm, H 1750 mm - 2250 mm B 750 mm - 1350 mm, H 1750 mm - 2500 mm B1500 mm - 3000 mm, H 1750 mm - 3000 mm

Deurblad galvaniseerd staal geprofileerd galvaniseerd staal geprofileerd Geemboseerd of vlak staal Geemboseerd of vlak staal

Deurblad dikte 50 mm 50 mm 40 mm 40 mm

Structuur verticale of horizontale profilering verticale of horizontale profilering verticale of horizontale profilering of glad verticale of horizontale profilering of glad

Finishes
standaard: gepoedercoat, grondlaag verkeerswit, 
of trendkleuren en RAL ntb.

standaard: gepoedercoat, grondlaag verkeerswit, of 
trendkleuren en RAL ntb.

standaard: gepoedercoat, grondlaag 
verkeerswit, of trendkleuren en RAL ntb.

standaard: gepoedercoat, grondlaag 
verkeerswit, of trendkleuren en RAL ntb.

Extra‘s beglazing

Sectionaaldeur

GSW 40-L

Installatie in metselwerk, beton, ytong, houten constructie

Thermische isolatie 0.56 W/(m²K) sectie 40 mm                                 0.95 W/(m²K) alleen deurblad                                         1.48 W/(m²K) complete deur, oppervlakte 10 m²

VWindlastklasse conform DIN EN 12424 WLK 3

Bestelmaat breedte/hoogte in mm (bestelmaat)
B 2000 mm - 5500 mm, H 1875 mm - 3000 mm (de maximale deur afmeting is afhankelijk van 
het gewicht)

Min. bovenruimte in mm
- met aandrijving: 120 mm of 240 mm compleet vrij
- handbediening en lateihoogte 240 mm: -25 mm is de netto doorgang

- bij handbediening met bovenruimte 120 mm: -180 mm netto doorgang
- alternatief met deurstopper: -80 mm netto doorgang

Min. zijruimte links/rechts in mm 85 mm

Deurblad losse panelen uit  gegalvaniseerd staalplaat, dikte van de panelen 40 mm, met PU schuim, 
garagedeur met afdichting 4 Zijdig

Deurblad dikte 40 mm

Inbraakwering ja – conform TÜV-gecertificeerd volgens ttz richtlijn (Tegen meerprijs SKG 2 ster)

Vingerknelbeveiliging binnen- en buitenzijde conform DIN EN 12604

Structuur horizontaal geprofileerd, middengroef, zonder profilering, cassette

Oppervlakken - binnenzijde: stucco
- Standard kleur binnenzijde: grijswit
- buitenzijde: woodgrain, stucco, micro geprofileerd, glad

- standaard kleur buitenzijde: eindcoating verkeerswit
- trendkleuren en  RAL naar keuze
- bodemafsluiting door bodemrubber aanvries veilig en rottings vrij APTK kwaliteit

Beglazing - krasbestendig kunststof dubbelglas helder, kristal structuur, opaal
- met wit polyurethaan frame of aluminium profielen

- 11 variaties, 4 basis vormen: rechthoek, roedes, kwadraat, rond (niet  verkrijgbaar voor elke design)
- rond ook met RVS rand

Extra‘s ingebouwde loodeur met lage drempel (naar buiten openend)

Zijdeuren bij sectionaaldeuren

GSW 40-L 1-vleugelig GSW 40-L 2-vleugelig

Installatie in metselwerk, beton, ytong, houten  en stalen constructie, kan in 
of achter de dag gemonteerd worden

metselwerk, beton, ytong, houten  en stalen constructie, 
kan in of achter de dag gemonteerd worden

Bestelmaat breedte/hoogte in mm (bwkm) buitenwerksekozijnmaat: B 875mm - 1400 mm, H 1925 mm - 2550 mm buitenwerksekozijnmaat: W 1400 mm - 2500 mm, H 1925 mm - 2300 mm

Deurblad dubbelwandig stalen, gegalvaniseerd stalen plaat dubbelwandig stalen, gegalvaniseerd stalen plaat

Deurblad dikte 40 mm 40 mm

Structuur horizontaal geprofileerd, middengroef, zonder profilering, cassette horizontaal geprofileerd, middengroef, zonder profilering, cassette

Oppervlak
- binnenzijde: stucco
- buitenzijde: aanzichtsgelijk aan GSW 40-L
- bodemafsluiting door bodemrubber aanvries veilig en rottings vrij APTK kwaliteit

- binnenzijde: stucco
- buitenzijde: aanzichtsgelijk aan GSW 40-L
- bodemafsluiting door bodemrubber aanvries veilig en rottings vrij APTK kwaliteit

Beglazing

- krasbestendig kunststof dubbelglas, helder, kristal structuur, opaal
- 11 variaties, 4 basis vormen: rechthoek, roedes, kwadraat, rond (niet  verkrijgbaar voor elke design)
- met wit polyurethaan frame of aluminium profielen
- rond ook met RVS rand

- krasbestendig kunststof dubbelglas, helder, kristal structuur, opaal
- 11 variaties, 4 basis vormen: rechthoek, roedes, kwadraat, rond (niet  verkrijgbaar voor elke design)
- met wit polyurethaan frame of aluminium profielen
- rond ook met RVS rand

Nauwkeurigkeid. Verscheidenheid. 
Duurzaamheid
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Gewoon goed voor jou. 
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Vind je droomdeur bij CarTeck garagedeuren. Een 
combinatie van techologie en esthetiek, ontworpen 
om te voldoen aan uw individuele behoeften.

TECKENTRUP I HOME

WWW.TECKENTRUP.NL

Wij adviseren u graag.


