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ACTIEVraag naar de voorwaarden

WELKOM BIJ UW ERKEND NOVOFERM DEALER:

    

                       GARAGEDEUR VERVANGEN?

* 
    

garantie       *   op de panele
n 

   
 10  jaar

Nu  25% korting op openslaande garagedeuren

Inbraakwerend • onderhoudsarm • optimaal geïsoleerd • brede doorgang

Special openslaande garagedeuren!
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WAAROM 
DE DUOPORT 

GARAGEDEUR?

NOVOFERM HEEFT AAN HAAR KLANTEN NAGEVRAAGD WAT DE BELANGRIJKSTE REDENEN ZIJN 
OM VOOR EEN DUOPORT GARAGEDEUR TE KIEZEN. DAARUIT BLIJKT DAT HET COMFORT VAN 
DEZE DUBBELE OPENSLAANDE DEUREN MET STIP OP NUMMER ÉÉN STAAT. MENSEN VINDEN 
HET PRETTIG OM ZONDER GEDOE NAAR BINNEN EN BUITEN TE KUNNEN GAAN. DAARNAAST 
SPEELT DE ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID EEN BELANGRIJKE ROL IN HUN KEUZE. 

WAARUIT BESTAAT DE DUOPORT?
STALEN DEUREN, ALUMINIUM PROFIELEN  
EN KOZIJNEN
De Duoport garagedeuren zijn stalen deuren. Om precies te zijn: het 
product is opgebouwd uit 45 mm dikke sandwichpanelen met een 
vuurverzinkte stalen buitenbeplating en een vulling van CFK-vrij 
polyurethaanschuim. De profielen en kozijnen bestaan uit aluminium 
en zijn, indien gewenst, thermisch onderbroken. 

RUBBEREN AFDICHTING EN  
ALUMINIUM ONDERDORPEL
Helemaal rondom zit een dubbele aanslag met rubberen 
afdichtingsprofiel. De deur wordt met een waterwerende aluminium 
onderdorpel geleverd. Standaard is deze maar 19 mm hoog, waar 
u moeiteloos overheen kunt rijden. Het bodemprofiel sluit aan op 
de aluminium onderdorpel ten behoeve van een strakke en vrijwel 
tochtvrije afwerking.

1.  HET GEMAK
De Duoport bestaat uit twee openslaande deuren die een brede 
doorgang bieden. De deuren openen soepel en gemakkelijk. 
U kunt dankzij de brede passage eenvoudig de garage in en uit  
met bijvoorbeeld de fiets of scootmobiel. 

2.  ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Het staal en aluminium van de Duoport deuren vragen weinig 
onderhoud. Af en toe even schoonmaken is genoeg. Wel zo fijn dat 
u er weinig omkijken naar heeft!

3. ISOLERENDE FUNCTIE 
De Duoport garandeert een optimale isolatiewaarde van de 
panelen. Niet alleen de panelen, maar ook de kozijnen en profielen 
zijn thermisch onderbroken leverbaar. De isolatiewaarde is Rc = 2 
W/m2K, wat vergelijkbaar is met die van een spouwmuur. 

4. TOCHTVRIJ
Met een Duoport garagedeur is de garage vrijwel tochtdicht dankzij 
de onderdorpel en de afdichting rondom. Zeker een groot voordeel 
als u de garage voor een ander doeleinde dan het stallen van de 
auto gebruikt.

5. IJZERSTERK 
De deuren van dit product zijn gemaakt van hoogwaardig staal 
en aluminium. Ze kunnen dus tegen een stootje, zijn robuust 
en roestvrij. Novoferm geeft bovendien 10 jaar garantie op de 
openslaande deuren.

DE VIJF BELANGRIJKSTE MOTIEVEN 
OM EEN DUOPORT GARAGEDEUR  
AAN TE SCHAFFEN ZIJN: 

Het gemak van de doorgang
Het onderhoudsarme karakter
De goede isolatie
De tochtdichtheid
De robuustheid

•
• 
•
•
•

DE FUNCTIE VAN EEN 
GARAGE VERANDERT. 
SLECHTS 10% VAN DE 
HUIZENBEZITTERS 
GEBRUIKT DE RUIMTE  
NOG VOOR DE AUTO. 
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De Duoport-deuren zijn in verschillende 
stijlen verkrijgbaar, zoals met de klassieke 
houtnerfstructuur waar de heer en 
mevrouw Jacobs voor gekozen hebben of 
met een modern strak en glad oppervlak. 
Dit product is leverbaar in vrijwel alle RAL-
kleuren.

De deurprofielen
De verschillende uitvoeringen waarin de 
Duoport standaard geleverd wordt, zijn:

De mogelijke dessins
De Duoport is verkrijgbaar in de dessins 
Woodgrain, Glad, Satin Grey, Satin Dark, Satin 
White, Dark Oak, Mahonie en Golden Oak.

De standaard Duoport kent ook 
verschillende uitbreidingsmogelijkheden. 
Denk aan ventilatieroosters, vensters en 
extra beveiligingsopties.

DE DUOPORT: KEUZE GENOEG!

BREDERE DOORGANG 
“Onze huidige garagedeur voldeed eigenlijk 
nog prima. De loopdeur die erin zat was alleen 
net te smal voor de scootmobiel van mijn 
vrouw. Daardoor beschadigden de doorgang en 
het scootmobiel. Het was heel onhandig voor 
haar om te passeren.” 

Zodoende gingen de heer en mevrouw Jacobs 
op zoek naar een vervangende deur met 
bredere doorgang. “Nu kan één deur dicht 
blijven en is de ander breed genoeg voor de 
scootmobiel. Het biedt meer ruimte om te 
manoeuvreren. ” 

ZEER TEVREDEN
De heer Jacobs is zeer tevreden over het 
geleverde werk door de lokale Novofermdealer 
die de deur heeft gemonteerd. “Ze hebben het 
netjes afgewerkt en geplaatst. Alles is prima 
verlopen.”

Ook is de duurzaamheid een belangrijke 
reden geweest om te kiezen voor de Duoport 
garagedeur. Op de vraag of het materiaal van 
de deur meespeelde in hun keuze, antwoordt 
de heer Jacobs: “Zeker. We hebben er geen 
omkijken naar, alleen zo nu en dan een beetje 
schoonmaken. Dat is wel zo prettig.” 

VOLDOET AAN DE EISEN
De wensen van de familie Jacobs waren 
duidelijk: meer manoeuvreerruimte, gemak  
en een onderhoudsarm karakter. Met de 
Duoport kunnen ze alles van het lijstje 
afvinken. Zoals de heer Jacobs zelf zegt:  
“De deur voldoet de deur aan de eisen die we 
eraan hebben gesteld.”

UITVOERING GEPLAATSTE DEUR
De deur die door de lokale Novofermdealer 
is geplaatst is een Duoport garagedeur in 
de kleur wit RAL 9016 uitvoering horizontaal 
breed, woodgrain. Woodgrain is een 
houtnerfstructuur met een natuurlijke 
uitstraling. “Horizontaal breed” representeert 
de richting en breedte van de panelen. 

DE HEER EN MEVROUW JACOBS UIT VENLO ZIJN ERG TEVREDEN MET HUN NIEUWE DUOPORT 

GARAGEDEUR. ZE HEBBEN BEWUST GEKOZEN HUN HUIDIGE GARAGEDEUR TE VERVANGEN 

DOOR DE DUOPORT, WAARBIJ HET GEMAK VOORAL BEPALEND IS GEWEEST. DE HEER JACOBS 

VERTELT IN DIT INTERVIEW VERDER OVER HUN BEWEEGREDENEN.

“ WE ZIJN ERG TEVREDEN OVER DE PLAATSING EN AFWERKING”

Horizontaal smal Horizontaal breed Horizontaal vlak

EXTRA VEILIGHEID
Bijkomend voordeel: naast de 
basisuitvoering met dag- en nachtslot, 
bestaat de mogelijkheid om de 
deur uit te breiden met speciale 
vergrendeling. Zo kunt u kiezen voor een 
driepuntsvergrendeling of uitbreiding 
met veiligheidsset Politie Keurmerk 
Veilig Wonen voor extra beveiliging.

*  PKVW vooralsnog 
alleen leverbaar 
in combinatie met 
ongeïsoleerd kozijn

“MEER GEMAK  
VOOR ONSZELF”


