
UW parTner In maaTWerk
Garagepoor ten hout

Entec
Stempel



HOUT BLIjFT eIGenTIjDs

pLancHeTTe
VerTIcaaL

De breedte van de 
planchetten is afhankelijk van 
de houtsoort 12 à 14 cm.  
alle panelen hebben een 
gelijke hoogte, zijn geïsoleerd 
en 56 mm dik. 

pLancHeTTe
HOrIZOnTaaL

De hoogte van de 
planchetten is afhankelijk van 
de houtsoort 12 à 14 cm.  
alle panelen hebben een 
gelijke hoogte, zijn geïsoleerd 
en 56 mm dik. 

met een poort van all-port kiest u voor een maxi-
male betrouwbaarheid gekoppeld aan een optimaal 
bedieningscomfort en een vooruitstrevend design.

all-port poorten hebben een zeer hoog bedie-
ningscomfort 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 nieuwbouw 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 hori-
zontaal naar binnen laten rollen.

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



VLak

enkel in meranti kader 
met bruynzeel oppervlak 
beschikbaar. alle panelen 
hebben een gelijke hoogte, 
zijn geïsoleerd en 56 mm dik. 

casseTTe

Het cassettemotief kan in 
alle vormen en grootten 
geproduceerd  worden.  
alle panelen hebben een 
gelijke hoogte, zijn geïsoleerd 
en 56 mm dik. 
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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
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