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Snel in en uit
uw garage?
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Zo handig is de loopdeur

Veiligheid

voor
iedereen
Bescherm uw gezin en uw bezit

OOK IN DEZE KRANT

• De Novoferm D U O P O R T biedt u H ET TO P P U N T VA N G E M A K

								• Wat past bij uw huis en smaak? MODERN OF JUIST KLASSIEK?

www.novoferm.nl

GARAGEDEUREN

VAN NOVOFERM
• In één dag volledig gemonteerd
• De kleur van de garagedeur kan worden afgestemd op de kleur van uw kozijnen.
Vrijwel iedere RAL-kleur is leverbaar

• Een geïsoleerde garagedeur biedt een warme omgeving. Erg prettig als u de
garage gebruikt als klus- of kantoorruimte

• Verklein de kans op inbraak in uw woning door uw Novoferm garagedeur uit te
breiden met het Politie Keurmerk Veilig Wonen, weerstandsklasse 2

• Veel Novoferm garagedeuren zijn leverbaar met aandrijving en afstandsbediening.

Denk eens aan het gemak wanneer u met de auto of fiets komt aanrijden en met
één druk op de knop snel naar binnen kunt

WEET U WAT HANDIG IS? EEN GARAGEDEUR MET LOOPDEUR!

Snel in en uit
uw garage?
Zo handig is de loopdeur

HEEFT U WEL EENS GEDACHT AAN
EEN GARAGEDEUR MET INGEBOUWDE
LOOPDEUR? DIT KAN IN VEEL GEVALLEN
EEN GOEDE KEUZE ZIJN. EEN LOOPDEUR
IS HANDIG ALS U DE GARAGE VEEL
GEBRUIKT EN ER VAAK IN EN UIT LOOPT.

MOGELIJKHEDEN

M

De mogelijkheden zijn zeer divers.

waarvan de deur opengeschoven kan

Denk aan een enkelwandige klassieke

worden. Zo kunt u de deur net zo breed

kanteldeur met loopdeur, een geïsoleerde

open zetten als u zelf wil. Dit kan erg

variant, maar ook sectionaaldeuren en

handig zijn als u vaak met grote objecten in

openslaande garagedeuren. Ook kunt u

en uit de garage moet, zoals bijvoorbeeld

kiezen voor een zijwaartse sectionaaldeur

met een zitmaaimachine of motor.

DE JUISTE KEUZE
Om tot de juiste keuze van een type
garagedeur te komen is het belangrijk
om alle criteria goed te bespreken met
uw Novoferm dealer. Krijgt de garage
een bergingsfunctie en zo ja, voor wat
voor materialen? Moet u vaak de garage
in en uit? Misschien kunt u door de
omstandigheden kleine kinderen niet
goed in de gaten houden en kunnen de
kinderen te gemakkelijk (ongewild) bij de
loopdeur komen. Het is dus van belang
dat de gewenste functie van de garage
goed in kaart wordt gebracht.
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ZOU EEN

DUOPORT

GARAGEDEUR
OOK HANDIG
ZIJN VOOR U?

EEN DUOPORT GARAGEDEUR HEEFT
VELE PRAKTISCHE VOORDELEN

:

NOVOFERM HEEFT HAAR KLANTEN GEVRAAGD WAT DE BELANGRIJKSTE REDEN IS OM VOOR EEN
DUOPORT GARAGEDEUR TE KIEZEN. HET COMFORT STAAT MET STIP OP NUMMER ÉÉN. MENSEN
VINDEN HET PRETTIG OM ZONDER GEDOE NAAR BINNEN EN NAAR BUITEN TE KUNNEN GAAN.
DE GOEDE ISOLATIE DRAAGT OOK BIJ AAN HET COMFORT, WANT MET EEN DUOPORT WORDT DE
GARAGE EEN VOLWAARDIGE, GOED GEÏSOLEERDE WOON- OF KANTOORRUIMTE.

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

DE NOVOFERM DUOPORT HET TOPPUNT VAN 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.
ISOLEREND EN TOCHTVRIJ
De Duoport garandeert een optimale
isolatiewaarde. De panelen zijn geïsoleerd,
het kozijn kan thermisch onderbroken
geleverd worden. De isolatiewaarde is
Rc = 2 W/m2K, wat vergelijkbaar is met een
spouwmuur. De Duoport is vrijwel tochtdicht

Veiligheid
voor
iedereen
Bescherm uw gezin en uw bezit

3D SCHARNIEREN
Oerdegelijk en
onderhoudsarm.

VERGRENDELING
en kozijnen zijn extra
robuust uitgevoerd.

dankzij de onderdorpel en de afdichting
rondom. Zo maakt u voordelig en snel een
volwaardig kantoor of extra woonruimte van
uw garage.
IJZERSTERK
De componenten van dit product zijn gemaakt
van hoogwaardig staal en aluminium. Ze
kunnen tegen een stootje en zijn roestvrij.
Bovendien geeft Novoferm 10 jaar garantie.
ONDERHOUD
Duoport deuren vragen bijzonder weinig
onderhoud. Af en toe schoonmaken is genoeg.

Naast de basisuitvoering met dag- en
nachtslot, bestaat de mogelijkheid om
de Novoferm Duoport uit te breiden met
een speciale driepunts-vergrendeling.

KEUZE GENOEG
De Duoport deuren zijn in veel uitvoeringen
verkrijgbaar, met klassieke houtnerfstructuur
of met een modern strak en glad oppervlak.
Leverbaar in vrijwel alle RAL-kleuren.

Voor optimale beveiliging
kunt u de driepuntsvergrendeling uitbreiden
met het veiligheidsset
Politie Keurmerk Veilig
Wonen.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
Voor de Duoport zijn veel uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar. Denk bijvoorbeeld
aan ventilatieroosters, vensters, gasdrukveer
en extra beveiligingsopties.

GECERTIFICEERD
Novoferm deuren en aandrijvingen worden
uitsluitend door gecertificeerde keuringsinstanties gekeurd en voldoen aan alle eisen.

MEER WETEN?
Wilt u weten welke garagedeur het
meest geschikt is voor uw woning?
Check de vele mogelijkheden op
www.novoferm.nl of neem vrijblijvend
contact op met uw Novoferm dealer.
De contactgegevens staan op de vooren achterzijde van deze krant.
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