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Al meer dan 30 jaar zijn wij de specialist in sectionale garagepoorten.
We onderscheiden ons door diversiteit, exclusiviteit en kwaliteit.
Sectionale poorten met massief hout bekleed, in de gevel geïntegreerde poorten of de alom gekende poorten met sandwichpanelen in diverse decors, Idem Poorten maakt deze op maat,
zoals u ze wenst.

AFRORMOSIA
Een zeer duurzame Afrikaanse houtsoort. De kleur,
textuur en toepassingen
benaderen die van teak. Het
soms geaderde kernhout is
prachtig goudbruin en donkert na door licht. Afrormosia
is uitermate geschikt voor
zowel binnen als buiten en
laat zich makkelijk afwerken.

ACCOYA
Accoya is geacetyleerd hout,
wat betekent dat het volledig
behandeld is om duurzamer,
stabieler en betrouwbaarder
te zijn. De vorm blijft langer
behouden, schimmels en rot
krijgen geen kans, het heeft
een verbeterde warmteisolatie en het is makkelijk
verwerkbaar.

AFZELIA
Dit zeer duurzaam en stabiel
Afrikaans hout heeft een lichte okerkleur, die kan variëren
naar bruinrood. Zelfs binnen
één stam kan het kernhout
soms grote kleurschakeringen vertonen. Afzelia vereist
voor buitenschrijnwerk een
voorbehandeling, maar is
uitermate duurzaam.

EIK
De meest gebruikte loofhoutsoort van bij ons. In
België gebruiken we vooral
eikenhout uit Europa en
Noord-Amerika. Dankzij een
Belgische kwaliteitsnorm is
het uitzicht van (Europese)
eik altijd gewaarborgd. De
kleur varieert van licht- tot
goudbruin of tot rozebruin.

PADOEK
Een zeer duurzame en uitzonderlijk stabiele houtsoort
die in België altijd wordt
ingevoerd uit Midden- en
West-Afrika als ruw gezaagd
hout van topkwaliteit. Met een
koraalrode tot paarsbruine
kleur is padoek heel geschikt
voor hoogwaardige toepassingen zoals buitenschrijnwerk.

TRICOYA
De term waarmee wordt
verwezen naar weer- en waterbestendig multiplex. Net
zoals triplex (oorspronkelijk
drie lagen) bestaat multiplex
(vijf lagen of meer) uit een
oneven aantal houtfineerlagen die kruiselings op elkaar
gelijmd worden. Verschillende
diktes zijn mogelijk.

UW KEUZE
Klant is koning bij ons. We
maken ons sterk dat we
individuele poorten op
maat afleveren. Vindt u in
ons aanbod niet het hout
van uw keuze, dan kiest
u gewoon een andere
houtsoort.

WOODOOR

Respect voor
de natuur
Kiezen voor hout is een milieubewuste keuze. De aanwending
van hout als alternatief op andere
bouwmaterialen leidt tot een aanzienlijke daling van de co2 uitstoot.
Ook wordt een deskundig beheer van de bossen
gewaarborgd wat maakt dat de voorraad nooit
uitgeput raakt. Daarbij is het een duurzaam en
recycleerbaar materiaal.
Idem beschikt over een eigen schrijnwerkerij
waar een zeer rijke ervaring is opgebouwd in de
verwerking van diverse houtsoorten.
Naast de ruime keuze aan houtsoorten bepaalt
u de richting van de planchetten, het type groef
en de plintsoort. Zorgvuldig gedroogd, voorzien
van een voorbehandeling en eventueel ook de
eindafwerking, in de kleur van uw keuze.
Uw wens is ons werk, dus u personaliseert door
het aanbrengen van bijkomende profielen.
In ons uitgebreid assortiment vindt u zeker een
passende uitvoering en anders sturen we bij volgens uw wensen.

LANDELIJK

Modern comfort met
authentiek uitzicht
Bij houten garagepoorten zijn er evenveel mogelijkheden als er sectionale poorten zijn. Er is
geen grens aan het aantal opties. Het landelijke
uitzicht verbergt een moderne en gebruiksvriendelijke poort.
Op een aluminium kader van 60 mm of 40 mm
worden massieve planken onzichtbaar verschroefd. Een aantal van die kaders vormen
samen het poortvlak dat vervolgens wordt behandeld om duurzaam en weersbestand te zijn.

PASTORIE

Vaste boog en houten
sectionale poort
Onze op maat gemaakt en van a tot z in eigen
beheer geproduceerde sectionaalpoorten bieden als belangrijk voordeel dat ze in een brede
waaier van projecten kunnen worden toegepast. Houten sectionale poorten met een vaste
boog creëren een landelijke ‘pastoriestijl’.
De houten sectionaalpoort is de ideale oplossing. Ze combineert al het moderne comfort en
gebruiksgemak van een sectionale garagepoort
met een klassieke uitstraling.

ELEGANCE

Hoogwaardig en
uniek concept
Wenst u eerder een aluminium poortvlak met
de uitstraling van een houten poort, dan weten we hier wel raad mee. In de Elegance-reeks
wordt de buitenzijde van het poortvlak bekleed
met aluminiumlamellen. Dit kan zowel in horizontale als verticale richting.
U combineert de voordelen van aluminium met
het uitzicht en de warmte van hout. Dankzij
de hoogwaardige afwerkingslak met korrelige
structuur is deze oppervlakte krasvast en onderhoudsvrij.
‘Elegance’ is een weldoordacht product en uniek
in zijn soort!

TYPE 1

TYPE 2

Personaliseer
uw poort
Houten raam (300 X 300)
In zelfde houtsoort als de poort met of zonder
kleinhouten enkel of dubbele beglazing, klaar
of mat glas.

TYPE 3

Smeedijzer ramen (250 x 250)
Zwart gelakt- enkel of dubbel klaar glas.
Elegance raam (300 x 300)
Aluminium en gelakt in kleur van de poort. Enkel of dubbele beglazing, klaar of mat glas.

TYPE 4

Profielen
Naast de uitgebreide keuze aan houtsoorten
kan u het geheel nog personaliseren door het
aanbrengen van bijkomende profielen zoals
een plint, makelaar en moluren.

TYPE 5

Geen schroeven zichtbaar aan buitenzijde.

Opbouw van een poort
De massieve houten bekleding met een dikte van 22 mm
(afhankelijk van de houtsoort) wordt van binnenuit geschroefd tegen vocht bestendige profielen.
Indien de houten buitenbekleding in open voeg wordt uitbekleed, wordt onderliggend een 2 mm dikke aluplaat voor-

zien die ofwel geanodiseerd wordt ofwel gelakt wordt in
een kleur naar keuze.
Het massieve hout krijgt in onze werkplaats steeds een
voorbehandeling. Daarbij worden beide zijden behandeld
met een remmer die het hout beschermt tegen schimmels

en houtrot. Indien gewenst staan we ook in voor de volledige eindafwerking door de oppervlaktes te lazuren, te
oliën of te lakken in een kleur naar keuze. Houtsoorten zoals Padoek en Afrormosia lenen zich dan weer om volledig
onbehandeld te plaatsen en natuurlijk te laten vergrijzen.
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1 Het poortblad is opgebouwd uit diverse secties. Iedere
sectie bestaat uit een kader van geanodiseerde aluminium
profielen met een dikte van 60 mm. De profielen zijn thermisch onderbroken d.m.v. speciale isolatiestrips.
Dit zorgt voor een lagere warmtetransmissie en vermijdt
condensvorming. Voor alleenstaande garages of renovaties
waarbij de isolatie minder belangrijk is, kan ook gekozen
worden voor alu profielen van 40 mm diepte (zonder thermische onderbreking).

2 Afhankelijk van de breedte van de poort worden aan de
binnenzijde één of meerdere versterkingsprofielen aangebracht wat het poortblad bestand maakt tegen zware windbelasting en of doorbuiging.
3 De kaders worden opgevuld met een isolatieplaat van
40 mm (bij profiel 60 mm) of 20 mm (bij profiel 40 mm).
De binnenzijde wordt afgedicht met een geanodiseerde
aluplaat.

Het geheel wordt vastgezet met glaslatten wat zorgt voor
een hoogwaardig uitzicht.
4 De onderste sectie wordt voorzien van een bodemrubber die de poort t.h.v. de dorpel afsluit. Ook zijn er links,
rechts en boven het poortvlak afdichtingsrubbers voorzien.
Tussen elke sectie is een rubber aangebracht die zorgt voor
een water & winddichte afsluiting.

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 energieefficiëntie. 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, codeklavier, vingerscan, fotocellen … verhogen daarbij het gebruiksgemak.
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Technische info
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 aanwezig zijn worden alu gelakte kokerprofielen in de dagopening geplaatst zodat de
montage van de poort toch mogelijk is.
Vraag info aan onze verkopers.

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.

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 stevige hoekprofiel met rail
Dat zorgt voor een goede aansluiting tegen
de muur alsook voor een optimale aansluiting tegen het poortblad. Waar de zijgeleiders 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 optioneel EPDM slabben voorzien worden.

Inbraakbeveiliging
In gesloten toestand beveiligt de motor de
poort volledig. Het manueel optillen of opheffen van de poort is onmogelijk.
Veerbreukbeveiliging
Op de veren die het gewicht van het poortblad compenseren, 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.

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.

TRUDOOR

WOODOOR
ID-DOOR

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.

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

www.kliek.be

