
TRUDOOR BY IDEM POORTEN





Bij het trudoorconcept integreren wij de garagepoort in de gevel. We zorgen ervoor 
dat de sectionale poort en de gevelbekleding in hetzelfde vlak liggen, zodat uw 
woning een harmonieus uitzicht krijgt.

Binnen een trudoorconcept zijn verschillende uitvoeringen mogelijk. De meest 
voorkomende sectionale poorten binnen ons trudoorgamma zijn de garagepoorten 
in aluminium, volkernplaat, hout of met lamellen. Daarnaast staat Idem Poorten 
vanzelfsprekend open voor elke individuele wens. Hou er rekening mee dat het in 
alle gevallen om sectionale poorten gaat. 

TRUDOOR
BY IDEM POORTEN





VOLKERN

Sectionaalpoorten 
met duurzame en 
onderhoudsvrije 
plaatmaterialen

Bij Trudoor Volkern wordt het poortgeheel 
(garagepoort en gevelbekleding) belegd met 
duurzame en onderhoudsvrije materialen. Deze 
platen hebben stuk voor stuk de eigenschap 
duurzaam, krasvast en onderhoudsvriendelijk 
te zijn. Ze zijn bovendien verkrijgbaar in een 
brede waaier aan kleuren en texturen, wat u de 
kans geeft de sectionale garagepoort van uw 
keuze te plaatsen. Elk paneel wordt op maat 
verzaagd en afgewerkt in ons eigen atelier. 
Breedte en hoogte van de garagepoort zijn dus 
geen beperking.



HOUT

Sectionaalpoort en 
gevelbekleding met 

unieke look

Bij Trudoor Hout zijn de mogelijkheden om de 
garagepoort aan uw eigen smaak en wensen te 
laten voldoen zo goed als eindeloos. Net als bij 
elk trudoorconcept worden de sectionaalpoort 
en de naastliggende gevelbekleding in hetzelfde 
vlak geplaatst, om het architecturale karakter 
van uw woning te benadrukken.

U heeft de keuze tussen planchetten, verschil-
lende soorten lamellen (Genova, Free Willy, 
H-Age, …) en balkjes. Stuk voor stuk beschik-
baar in verscheidene houtsoorten: eik, essen, 
ceder of tropische hardhouten zoals afrormo-
sia, padoek, afzelia, … Horizontale of verticale 
belijning is mogelijk.

Bij dit model wordt er op de geïsoleerde alu- 
kader een alu gelakte plaat bevestigd, waarna 
er verticale of horizontale houten balkjes met 
tussenspatie worden opgeplaatst. Verkrijgbaar 
in diverse houtsoorten. Verkrijgbaar met 40- of 
60 mm pur isolatie. Op maat gemaakt en steeds 
voorzien van een industrieel inbraakwerend  
beslag.





ALU

De strakke, stijlvolle 
en onderhoudsvrije 

metalen poort

Trudoor Alu staat voor een garagepoort met 
gevelbekleding, beide belegd met vlakke alumi-
nium platen van 3 mm. Deze worden – op maat 
van elke sectionale garagepoort – in ons eigen 
atelier geplooid, verwerkt en gelakt.

Bij het trudoorconcept integreren wij de gara-
gepoort in de gevel. We zorgen ervoor dat de 
sectionale poort en de gevelbekleding in het-
zelfde vlak liggen, zodat uw woning een harmo-
nieus uitzicht krijgt. Strak, stijlvol en modern. 
Dat gevoel wordt hier bovendien verstrekt door 
het gebruik van aluminium. Uw gevel wordt een 
echte blikvanger, zoveel is zeker!



ALU-LAMELLEN

De garagepoort met 
smalle, horizontale 
aluminiumprofielen

Bij Trudoor Alu-lamellen worden zowel de secti-
onale garagepoort als de rondom liggend gevel 
belegd met smalle, horizontale aluminiumpro-
fielen. Deze lamellen worden altijd in ons eigen 
atelier op maat van de garagepoort in kwestie 
gemaakt.

Het trudoorconcept, waarbij de garagepoort 
en de gevelbekleding in hetzelfde ruimtelijk vlak 
geplaats worden, creëert een strak, modern en 
stijlvol beeld. Uw gevel wordt een echte blik-
vanger, terwijl deze sectionaalpoort een aantal 
voordelen biedt.



VERTICALE ALU-LAMELLEN

Tijdloos concept

Dit model garagepoort weet de hedendaagse 
trend naar verticale belijning naadloos om te 
zetten in een tijdloos concept. Bij deze sectio-
naalpoort wordt op de geïsoleerde aluminium 
kader een alu-gelakt profiel aangebracht, waar-
op vervolgens de verticale alu-lamellen worden 
bevestigd.

De alubloklamel is verkrijgbaar in verschillende 
modules en wordt gepoedercoat. De sectionale 
poort met verticale alu-lamellen is verkrijgbaar 
met 40- of 60 mm PUR-isolatie. Op maat ge-
maakt en steeds voorzien van een industrieel 
beslag.







DIVERSO

Nieuwe garagepoort 
in ons gamma

De sectionale garagepoort en de naastliggen-
de gevelbekleding van woning vormen één en 
hetzelfde vlak. Dit typerende uitzicht van elke 
sectionaalpoort binnen het trudoorconcept is 
modern, stijlvol en aantrekkelijk.

Trudoor Diverso – uniek voor Idem Poorten en 
een eigen ontwerp – maakt gebruik van verti-
cale bloklamellen voor de afwerking van deze 
sectionale garagepoorten. Deze worden in va-
riabele breedtes naast elkaar gemonteerd met 
een voeg, om een modern maar tegelijk speels 
en natuurlijk uitzicht te creëren. Het accoya-
hout, dat vooraf behandeld is met zuren om 
krimpvrij te blijven en geen water op te nemen, 
is daardoor onderhoudsvriendelijk.



AANDRIJVING & BEVEILIGING

Techniek en efficiëntie 
op topniveau

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.

Alle mogelijke opties zoals muurschakelaars, designvolle handzenders, co-
deklavier, vingerscan, fotocellen … verhogen daarbij het gebruiksgemak.



Technische info

Loopwielen op kogellagers 
Deze zorgen voor een soepele loopbewe-
ging en zijn amper onderhevig aan slijtage.        

Een optimale kabelpositie
Dit wordt gewaarborgd door een modu-
laire opbouw van het railsysteem en plaat-
werk 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 aanslui-
ting tegen het poortblad. Waar de zijgelei-
ders in contact komen met de buitenmuur 
kan er optioneel geopteerd worden voor 
een speciaal rubberprofiel 1  dat vermijdt 
dat er een koudebrug ontstaat. Voor een 
winddichte oplossing kunnen tevens optio-
neel EPDM slabben voorzien worden.

Inbraakbeveiliging
In gesloten toestand beveiligt de motor de 
poort volledig. Het manueel optillen of op-
heffen van de poort is onmogelijk.  

Veerbreukbeveiliging
Op de veren die het gewicht van het poort-
blad compenseren, is een beveiliging aange-
bracht die meteen inschakelt als de spanning 
op de veer te plots wijzigt.

Onderloopbeveiliging
De aandrijvingen zijn voorzien van een be-
veiliging waarbij de neerwaartse poortbe-
weging meteen stopt zodra er een obsta-
kel wordt ervaren. 

Types Slag boven Slag links/rechts

T240 Laaginbouw, veren achter + stalen draagprofiel 240 mm 120 mm

T340 Normaal railsysteem, verenpakket achter + stalen draagprofiel 340 mm 120 mm

T450 Standaard railsysteem, verenpakket voor 450 mm 120 mm

T200 - MEDI Extra laag inbouw, veren achter op draagprofiel 150 mm 120 mm

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.

Indien de nodige slagen niet zouden aan-
wezig zijn worden alu gelakte kokerprofie-
len in de dagopening geplaatst zodat de 
montage van de poort toch mogelijk is. 
Vraag info aan onze verkopers.
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TROEVEN VAN EEN IDEM-POORT

Isolatie & afdichting
Een IDEM poort is steeds voorzien van de nodige isolatie.

Zowel bij nieuwbouw als renovatie verbeter je zo de energieprestaties 
van uw woning. Al onze poorten zijn verkrijgbaar in 40 mm of 60 mm 
dikte. Rubbers rondom de poort zorgen voor een perfecte afdichting 
tegen wind en water.

TROEVEN VAN EEN IDEM-POORT

Esthetiek
Een IDEM poort is er naar ieders smaak en zin. 

Zowel modern als klassiek, nieuwbouw als renovatie, horizontaal als ver-
ticaal, IDEM POORTEN heeft voor elke stijl de oplossing in huis. Check de 
website voor het gamma van sandwichpanelen, houten poorten en onze 
eigen TRUDOOR-concepten en doe inspiratie op voor uw projecten.



TEAM

Plaatsingsdienst en 
dienst na verkoop   

Een uitgebreid team van ervaren plaatsers staat in voor 
een professionele plaatsing van uw poort. Onze dienst 
na verkoop nemen wij ter harte, zodat ook de goede 
werking op termijn wordt verzekerd.   



Ons gamma   
Bij Idem Poorten vindt u ongetwijfeld de garagepoort van uw dromen.
TRUDOOR: in de gevel geïntegreerde poorten.
ID-DOOR: poorten met sandwichpanelen
WOODOOR: houten sectionaalpoorten.

Vraag naar onze andere folders of kom naar één van onze ruime toonzalen.

TRUDOOR WOODOOR

ID-DOOR



Westerring 33, 9700 Oudenaarde - Eine - T +32 55 31 99 10 - F +32 55 31 99 11 - info@idem-poorten.be

Voor meer info en openingsuren toonzaal:   www.idem-poorten.be
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