Nieuw!

Aluport
Geïsoleerde puien voor de garage

Waarom een Aluport?
De garage bij het huis voegen is een relatief goedkope en snelle manier om meer woon- en/of
werkruimte te krijgen. Bij deze toepassingen voldoet een standaard garagedeur uiteraard niet meer.
Om hier een goede oplossing voor te bieden heeft Novoferm de Aluport ontwikkeld.

2

Basis
voorzien van thermisch onderbroken profielen
voorzien van HR++ isolatieglas
Europrofiel cilinder (Aluport L)
het element wordt tussen het metselwerk geplaatst en dient minimaal
10 cm terug te vallen ten opzichte van de buitenzijde van de gevel
kleur buitenzijde: in vrijwel iedere RAL kleur leverbaar
kleur binnenzijde: profielen als buiten, borstwering polyester grondlak,
grijswit RAL 9002

Uitbreidingsmogelijkheden
driepuntsvergrendeling (Aluport L)
kleur binnenzijde borstwering in dezelfde kleur als de buitenzijde
stormketting (Aluport L)
deurvastzetter (Aluport L)

Kwaliteit
De Aluport is vervaardigd uit hoogwaardige thermisch onderbroken aluminium
profielen. De borstwering is opgebouwd uit stalen vuurverzinkte sandwich
panelen van 45 mm dik, welke ook thermisch onderbroken zijn.
De combinatie van deze materialen maakt de Aluport tot een hoogwaardig
optimaal geïsoleerd en nagenoeg onderhoudsvrij product. Bij de Aluport R en
L versie zijn het raam en de loopdeur voorzien van deugdelijk beslag.

Waarom aluminium?
Bij de ontwikkeling van de Aluport heeft Novoferm heel bewust gekozen voor aluminium profielen welke
onderscheidend zijn van andere materialen, zoals bijvoorbeeld kunststof.
Eigenschappen van aluminium profielen:
robuust						lange levensduur
degelijk						duurzaam
strakke afgewerkte hoeken				
leverbaar in vrijwel alle kleuren
zowel moderne als klassieke uitstraling
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De mogelijkheden
De Aluport D is als basis uitvoering voorzien van een geïsoleerde borstwering van 90 cm hoog, daarboven is het element
voorzien van HR++ glas over de volle breedte. De Aluport R is voorzien van een naar binnen draaiend draai-kiep raam, welke
aan de linker- of rechterzijde van het element te positioneren is. De Aluport L is voorzien van een naar buiten draaiende
loopdeur. Deze is ook links of rechts te positioneren.
De Aluport is leverbaar in vrijwel iedere RAL-kleur.
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Aluport D

Aluport R

Aluport L
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De combinatie van materialen
maakt de Aluport tot een
hoogwaardig optimaal
geïsoleerd en nagenoeg
onderhoudsvrij product.

Montage en levering
Het plezier, comfort en gemak van uw Aluport valt of staat met de montage. Om garant te kunnen staan voor een optimale
plaatsing worden de Aluports geleverd en gemonteerd door vakkundig opgeleide Novoferm dealers.

Dealers van Novoferm
Om iedere klant van de beste service te voorzien, kiest Novoferm ervoor om samen te werken met verschillende dealers
verspreid door het hele land. Zo bieden we een landelijk dekkend dealernetwerk, waardoor er altijd een advies- en
verkooppunt bij u in de buurt is. Dealers van Novoferm hebben vakkennis, komen vooraf altijd inmeten en bieden een eerste
klas aftersales service.
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* Afhankelijk van de dagmaat breedte
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Novoferm biedt meer...
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Bekijk onze website op www.novoferm.nl

Industriedeuren

Stalen loopdeuren

Sectionaaldeuren

Snelroldeuren

MZ

Kanteldeuren

Roldeuren

Brand- en rookwerkend

Openslaande garagedeuren

Overheaddeuren

Inbraakwerend

Geïsoleerde puien voor de garage

Toegangsdeuren parkeerruimten

Geluidswerend
Kogelwerend

Brandwerende deuren/puien

Laad- en lossystemen

Vlieringtrappen en dakluiken

Dockshelters

Brandwerende roldoeken (rolschermen)

1-2- of 3-delig houten vlieringtrappen

Docklevellers

Brandwerende roldeuren

Stalen vlieringtrappen

Docksluizen

Brandwerende overheaddeuren

Aluminium schaartrappen

Van Seal - voor bestelbussen

Brandwerende schuifdeuren

Platdak- en vluchtuitgang

Brandwerende stalen deuren
Brand- en rookwerende puien

Uw erkend Novoferm verkooppunt:

Novoferm Nederland BV
Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo
Postbus 220, 7600 AE Almelo
Telefoon: +31 (0)546 580 680 Fax: +31 (0)88 8888 580
E-mail: woningbouw@novoferm.nl

www.novoferm.nl

Uitgave: 2020, drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke producten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Garagedeuren

