DIVERSO

OPEN VOEG

ALINEL

ELEGANCE

VERTICAAL IS DE TREND

CLASSIC

DIVERSO

UNIEK AAN DIT CONCEPT IS DE AFWERKING MET VERTIKALE BLOKLAMELLEN
(40 mm dikte) in accoya hout. Deze worden in variabele breedtes op een geisoleerde alu kader naast elkaar gemonteerd met
een voeg van 20 mm om een modern en tegelijk speels en natuurlijk uitzicht te geven. Het accoya hout werd voorbehandeld
met zuren om krimpvrij te blijven en geen water op te nemen. Standaard voorzien van een grondlaag. Verkrijgbaar met 40- of
60 mm pur isolatie. Op maat gemaakt en steeds voorzien van een industrieel inbraakwerend beslag.
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TROEVEN VAN EEN IDEM-POORT

RUIMTEBESPARING
HAAL HET MAXIMUM UIT UW GARAGE MET EEN
IDEM SECTIONAALPOORT.
Door het specifieke ontwerp van een sectionaalpoort kan u zowel
van binnen als van buiten als het ware uw wagen tot tegen de poort
plaatsen. Geen onnodig plaatsverlies of risico op beschadiging dus!
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OPEN VOEG

STIJLVOL CONCEPT MET UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN
Bij dit model wordt er op de geisoleerde alukader een alu gelakte plaat bevestigd, waarna er vertikale 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.

4

OPEN VOEG productsheet

150

De tekening en afmetingen zijn indicatief en niet bindend.

120

150

150

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.
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ALINEL

TIJDLOOS CONCEPT
Dit model wist de hedendaagse trend naar het gebruik van vertikale belijning in de architectuur om te zetten in een tijdloos concept.
Bij dit model wordt er op de geisoleerde alukader een alu gelakt profiel aangebracht waarop de alinel modules worden bevestigd.
De gepoedercoate alubloklamel is verkrijgbaar in verschillende modules met als basis type a (zie foto profiel). Verkrijgbaar met
40- of 60 mm pur isolatie. Op maat gemaakt en steeds voorzien van een industrieel inbraakwerend beslag.

6

ALINEL productsheet

150

De tekening en afmetingen zijn indicatief en niet bindend.

120

150

150

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
verticaal, 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.
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ELEGANCE

COMFORTABELE POORT MET KLASSE OPGEBOUWD
Op de alukader wordt een gelakte aluplaat aangebracht en belegd met vertikale aluminium lamellen van 5 mm dikte. Onderaan
voorzien van een plint en afgelakt in een kwalitatief hoogstaande structuurlak-krasvast en onderhoudsvriendelijk. Een vierkant alu
raampje in kruisvorm is eveneens verkrijgbaar. Weldoordacht en uniek in zijn soort. Verkrijgbaar met 40- of 60 mm pur isolatie.
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TROEVEN VAN EEN IDEM-POORT

COMFORT
IDEM POORTEN DENKT OOK AAN
UW GEBRUIKSGEMAK.
Elke poort wordt standaard voorzien van handzenders en een drukknop
waardoor u met een simpele druk op de knop de poort automatisch kan
openen en sluiten. Deze bedieningsmogelijkheden kunnen uitgebreid worden
met bijvoorbeeld extra handzenders, een codeklavier, vingerscan, …
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CLASSIC

WILT U EEN KLASSIEKE TOETS GEVEN AAN UW WONING?
Dan is een sanwichpaneel met vertikale belijning de oplossing. Gelakt in elke ral kleur naar keuze. Onderhoudsvriendelijk en
gemakkelijk te reinigen. Optimaliseren kan met een aangepaste molurenplint of een decoratief vierkant raampje met kruisvorm.
Verkrijgbaar met 40mm pur isolatie. Op maat gemaakt en steeds voorzien van een industrieel inbraakwerend beslag.
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TROEVEN VAN EEN IDEM-POORT

INBRAAKVEILIGHEID
EEN POORT IS EEN BELANGRIJKE
TOEGANG TOT UW WONING.
Daarom denkt IDEM POORTEN ook aan uw veiligheid. Iedere
poort is standaard uitgerust met inbraakwerend beslag. Hierdoor
krijgen inbrekers geen kans. Dit kan steeds uitgebreid worden met
bijvoorbeeld elektrisch beveiligde schuifgrendels. Met een IDEM
poort kan u dus op beide oren slapen.
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TOONZAAL OUDENA ARDE
Westerring 33, 9700 Oudenaarde
Tel.: +32 55 31 99 10 - Fax: +32 55 31 99 11
info@idem-poorten.be
Voor meer info en openingsuren toonzaal:
www.idem-poorten.be

INFO@IDEM-POORTEN.BE I WWW.IDEM-POORTEN.BE

edert meer dan 30 jaar is IDEM-Poorten dé specialist voor het ontwerpen,
produceren en plaatsen van sectionaalpoorten. Wij onderscheiden ons van
onze concurrenten door onze op maat gemaakte poorten.
Deze bieden als belangrijk voordeel dat ze in een brede waaier van projecten
kunnen worden toegepast. Zowel traditionele als eigentijdse en zelfs futuristische
projecten komen hiervoor in aanmerking. Onze poorten zijn verkrijgbaar in alle
courante kleuren, zowel de traditionele poorten als ons ander aanbod, van vlakke
plaat over hout tot onzichtbare poorten. Onze toonzaal biedt u een prachtig
overzicht van de mogelijkheden.
U vindt er diverse volledig geïnstalleerde poorten en een uitgebreide collectie foto’s
van referenties. Terwijl ons verkoopsteam u hartelijk ontvangt met een drankje en u
de nodige professionele informatie bezorgt kunnen de kinderen zich uitleven in het
ballenbad. Zo kan u op een rustige manier kennismaken met IDEM-Poorten.
Bij IDEM vindt u ongetwijfeld de poort van uw dromen, handbediend of
volautomatisch en in de door u gekozen kleur.
IDEM-Poorten staat voor ervaring, maatwerk, service en kwalitatieve
afwerking. Wij zetten de theorie om in de praktijk.
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