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Van kLassIek TOT  
  HeDenDaags mODern DesIgn

met een poort van all-port kiest u voor een maximale betrouw-
baarheid gekoppeld aan een optimaal bedieningscomfort en een 
vooruitstrevend design.

De automatische poorten zijn ontwikkeld volgens de nieuwste 
veiligheidsnormen en zijn volgens de europese richtlijnen gecer-
tificeerd. All-Port poorten hebbben een zeer hoog bedienings-
comfort daar de poort en de automatisatie perfect op elkaar zijn 
afgestemd.

na intensief research, ontwikkeling en designstudie heeft all-port 

een uniek poortconcept gecreëerd. Zowel bij renovatie als nieuw-
bouw zorgen wij voor een zorgeloze in- of ombouw en dit geheel 
naar uw wens. Daardoor kan men met een minimaal ruimteverlies, 
de poort verticaal omhoog en horizontaal naar binnen laten rollen.

Door de unieke afdichtingen, koudebruggen en de 4 cm dikke 
sandwichpanelen bekomt men een perfect geïsoleerde en afge-
sloten garageruimte.

een gespecialiseerd team staat dagelijks klaar om uw wensen te 
vervullen op basis van ervaring en deskundigheid.

mIcrOLIne

Door het wasbordeffect 
creëert men een lichtspeling 
in de kleur. De speciale vorm 
van het paneel leent zich voor 
meerdere types van wonin-
gen.

sTUccO  
nIeT geprOFILeerD

Wil men een modern en 
onderhoudsvriendelijk paneel, 
dan is dit de perfecte keuze.

HOUTnerF  
nIeT geprOFILeerD

De rustieke zachte indruk 
van het paneel past ten zeer-
ste bij de fermettestijl.

VLak 
nIeT geprOFILeerD

strakke lijnen zorgen voor 
een elegant uiterlijk. Deze 
panelen weerspiegelen een 
moderne huisarchitectuur en 
komen bijzonder tot uiting in 
heldere, vriendelijke kleuren.

HOUTnerF  
geprOFILeerD

Door de horizontale belijning 
lijkt het of de poort uit plan-
ken bestaat. Deze camou-
fleren tevens de overgang 
tussen de gestapelde panelen 
waardoor de poort uit één 
geheel lijkt te bestaan.

VLak  
geprOFILeerD

Door de horizontale belijning 
camoufleert men de overgang 
tussen de gestapelde panelen 
waardoor de poort uit één 
geheel lijkt te bestaan.

sTUccO  
geprOFILeerD

Dit is een zeer onderhouds-
vriendelijk en dankbaar paneel 
dat past bij alle woningstijlen.

VLak VerTIcaaL
geprOFILeerD

Door dit specifiek design-
paneel past deze uitvoering 
perfect bij elke residentiële 
woning.



kleuren:
Het voordeel van onze eigen 
lakkerij uit zich in een hele waaier 
van kleuren volgens de europese 
raL-kaart of op staal.

DOnkere eIk

Deze detailgetrouwe 
designpanelen geven uw poort 
een realistisch houtkarakter. 
De Oak Finish heeft een hoge 
kras- en UV-resistentie. De 
authentieke eikkleur geeft een 
vol karakter aan de poort.

gOUDen eIk

Deze detailgetrouwe 
designpanelen geven uw poort 
een realistisch houtkarakter. 
De Oak Finish heeft een hoge 
kras- en UV-resistentie. Deze 
zachte en ingetogen uitstraling 
past perfect bij pastorijstijl.

maHOnIe

Deze detailgetrouwe 
designpanelen geven uw poort 
een realistisch houtkarakter. 
De Oak Finish heeft een hoge 
kras- en UV-resistentie. Deze 
warme kleur geeft een mooie 
uitstraling in het zonlicht.

rUsTIeke eIk

Deze detailgetrouwe 
designpanelen geven 
uw poort een realistisch 
houtkarakter. De Oak Finish 
heeft een hoge kras- en UV-
resistentie. Deze koloniale stijl 
zorgt voor een robuuste en 
charmante uitstraling.

HOUTnerF
mIDDenprOFILerIng

Dit is een zeer onderhoudsvrien-
delijk en dankbaar paneel dat 
past bij alle woningstijlen. Door 
de brede middengroef, welke 
zich herhaalt tussen 2 panelen 
verloopt de overgang  perfect.

VLak
mIDDenprOFILerIng

Dit strakke symmetrische 
uiterlijk zorgt voor een 
modern en perfect geheel. De 
overgangen tussen de panelen 
zijn niet te onderscheiden.

casseTTe
HOUTnerF

Door de fraaie reliëfvlakken in 
combinatie met de hout-
nerfstructuur krijgt men een 
klassieke uitstraling en tevens 
een luxueus uitzicht.
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Laat onze poortspecialist bij u langskomen en ver-
baas u over onze opmerkelijke prijs – kwaliteits-
verhouding, waarbij een elektrisch bediende sec-
tionale poort dichter binnen uw bereik ligt dan u 
ooit had durven dromen.

U zal zien dat kwaliteit niet onbetaalbaar hoeft te 
zijn, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Het rolsysteem van ons merk is voorzien van ko-
gelgelagerde nylon loopwielen die een geluidsarme 
werking garanderen. Bovendien worden de loop-
rails zodanig gemonteerd dat er zo weinig mogelijk 
overgangen in verwerkt zitten.

De balancering via de torsieveren zorgt ervoor dat 
de poort met een minimale kracht geopend en 
gesloten kan worden. 

Ons productgamma omvat een breed assortiment 
aan opties voor zowel de poort als automatisatie.

Wij verwijzen u graag voor verdere informatie 
naar onze website www.allport.be, u vindt er 
een uitgebreid gamma, alsook andere brochures, 
handleidingen, foto‘s, technische beschrijvingen, 
enz...

Volg ons ook op Twitter         en Flickr

De kracHT  
ZIT In De prIjs  
en De kWaLITeIT
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