


FXN
(40 of 60 mm dikte)
• Zonder groef
• Midden groef
• Verticale groeven (Classic)

HK GLAD
40 mm

MICROPROFIEL
Micro rib 12 mm
Mini rib 16 mm

STUCCO
Planchet groef

WOODGRAIN
Planchet

WOODGRAIN



ID-Door staat voor 
diversiteit, exclusiviteit 

en kwaliteit.
Een poort opgebouwd uit sandwichpanelen is de meest eenvoudige en budgetvriende-
lijke oplossing. Desondanks past dit type poort in elke woning doordat men kan kiezen 
uit zes verschillende paneelvarianten, allen met dezelfde technische eigenschappen.
Bij sectionaalpoorten met sandwichpanelen is het deurblad opgebouwd uit zogenaam-
de ISO-panelen. De ISO-panelen die worden gebruikt voor de opbouw van het deurblad, 
worden vervaardigd volgens het ‘sandwichprincipe’. Een paneel met een plaatstaal- 
hardschuimplaatstaal opbouw. Het plaatstaal is 0,6 mm, het PU- hardschuim kan in 
diktes van 40 mm of 60 mm verkregen worden. Nieuw zijn de sandwichpanelen van 
60 mm voor verbeterde isolatiewaardes!
Deze sectionale garagepoort wordt door ID-Door steeds op maat geleverd. De breed-
te van uw poort wordt volledig op maat van de breedte van de garageopening ge-
maakt. Geen standaardmaten dus!

Dit kwaliteitsproduct is zeer weerbestendig en corrosievast. Tijdens de ontwikkeling 
van dit paneel zijn er geen toegevingen gedaan op het gebied van materiaalkeuze, 
plaatdikte en soortelijk gewicht van het toegepaste PU-schuim. 
Onze poorten worden standaard uitgerust met: onderloopbeveiliging, vingerklem-
beveiliging en optilbeveiliging (inbraakwerendheid).

Wij bieden zes paneeltypes aan in het standaardgamma. Deze zijn allemaal gelijk van 
kwaliteit en prijs, enkel het uitzicht verschilt. Op aanvraag zijn ook andere paneeltypes 
verkrijgbaar.
Alle RAL-kleuren zijn verkrijgbaar. Indien nodig kunnen ook de meeste afwijkende kleuren, 
mits een kleurenstaal.



GD210 GD130 GD70

Eigen lakkerij
In onze eigen lakkerij worden de poortpanelen 
met de grootste zorg voorzien van een grondlaag 
en vervolgens een laklaag. Elk type poortpaneel 
kan gelakt worden in een kleur aangepast aan de 
kleurstijl van uw woning. Daarbij kan de RAL kleu-
renkaart uw leidraad vormen of bezorgt u ons uw 
eigen kleurstaal.

Beslag
Het gegalvaniseerde beslag is uiterst onderhoudsvriendelijk en corrosievrij. Afhankelijk van de inbouwdieptes en de afmetingen van de poort 
wordt het type beslag bepaald dat ervoor zal zorgen dat uw poort jarenlang alle bewegingen vlot uitvoert.

DH A B
≤ 2.250 mm 2750 mm 570 mm
> 2.250≤ 2.500 mm 3050 mm 570 mm
> 2.500 mm 3450 mm 930 mm

DH A B
≤ 2.250 mm 2900 mm 420 mm
> 2.250≤ 2.500 mm 3200 mm 420 mm
> 2.500 mm 3600 mm 780 mm

DH A B
≤ 2.250 mm 2750 mm 570 mm
> 2.250≤ 2.500 mm 3050 mm 570 mm
> 2.500 mm 3450 mm 930 mm



Motor
De poorten worden uitgerust met een performante aandrijving die 
een combinatie is tussen de modernste techniek en een hoge energie- 
efficiëntie. Door het verlaagde stroomverbruik ontziet u gelijktijdig 
het milieu en uw geldbeugel.

In functie van het gewicht wordt de kracht van de motor bepaald 
(600, 800 of 1200 N). Voor toegangspoorten van ondergrondse 
garages of voor speciale toepassingen monteren we een aandrijving 
waarbij allerlei bijkomende impulsgevers kunnen aangesloten worden.

Loopwielen op kogellagers 
Deze zorgen voor een soepele loopbeweging en zijn 
amper onderhevig aan slijtage.        

Een optimale kabelpositie
Dit wordt gewaarborgd door een modulaire opbouw 
van het railsysteem en plaatwerk onderdelen wat 
zorgt voor veiligheid en bedrijfszekerheid.

Het stevige hoekprofiel met rail
Dat zorgt voor een goede aansluiting tegen de muur 
alsook voor een optimale aansluiting tegen het poort-
blad. 

Inbraakbeveiliging
In gesloten toestand beveiligt de motor de poort vol-
ledig. Het manueel optillen of opheffen van de poort 
is onmogelijk.  

Veerbreukbeveiliging
Op de veren die het gewicht van het poortblad com-
penseren, is een beveiliging aangebracht die meteen 
inschakelt als de spanning op de veer te plots wijzigt.

Onderloopbeveiliging
De aandrijvingen zijn voorzien van een beveiliging 
waarbij de neerwaartse poortbeweging meteen 
stopt zodra er een obstakel wordt ervaren. 



FXN ZONDER GROEF



FXN MET VLAK PANEEL



FXN MET VLAK PANEEL



FXN MET GLASSECTIE



WOODGRAIN



MICRO MET VAST PANEEL  



FXN MET TUSSENGROEF



FXN VLAK



FXN MET GLAZEN RAAM



MICRO RIB
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