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Garagekanteldeur DL

Tekstvoorbeeld

Positie

Aantal

Naar wens samenstellen
en uitschrijven.
Zie voor desbetreffende gegevens de
onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Artikel

Stukprijs
€

Inbouwklare garagekanteldeur DL. Eenvleugelig
element. Aanslagtype: achter de dag.
Deurbladvulling: verzinkt staalplaat verticaal
geprofileerd, gepoedercoat gegrond
overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit). 3-zijdig
verzinkt blokkozijn met plafondlooprails.
Hefarmen aan zijkanten met 3-voudig
veersysteem en knelbeveiliging. Kunststoffen
afdeklijsten aan zijkanten. Vergrendeling aan
zijkant met speciale kunststoffen snapslot.
Speciaal slot met halve profielcilinder en
kunststof-rondgreepgarnituur met trekkoord.
2 kunststoffen looprollen Ø 50 mm.
Fabricaat "Teckentrup DL" of vergelijkbaar.

 Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal, naar
keuze horizontaal of visgraat, deurbladframe
zonder sokkel, gepoedercoat verkeerswit,
overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, RAL
8014. In de fabriek is het hout reeds behandeld met
een kleurloze impregnering ter bescherming tegen
schimmels, rotting en ongedierte. De
eindbehandeling bestaat in het aanbrengen van
een lazuurlaag door de opdrachtgever.

Technische gegevens
Product:

Garagekanteldeur DL

Inbouw in:

 Metselwerk
 Beton

Afmetingen:

Breedte:
Hoogte:

Aanslag:

 Voorgemonteerde garagekanteldeur voor
aanslag achter of in de dag.

Deurblad:

Deurbladframe: 3-zijdig verzinkt blokkozijn
Versterking:
2 verstevigingen, 1,0 mm dik
Vulling:
 Ribbendeur: verzinkt staalplaat, verticale ribben,
naar keuze met horizontale ribben.
 Kassettedeur: van verzinkte dunne plaat.
 Panelendeur: verzinkt staalplaat 1 mm dik.
 Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal,
naar keuze horizontaal of visgraat,
deurbladframe zonder sokkel
Speciale uitvoering:
Vulling: staalvulling met ventilatieopeningen,
gegolfd gaas,
houtvulling vuren horizontaal,
houtvulling visgraat met middenstijl

1750 – 3000 mm
1875 – 2500 mm

Deurbladdikte: 50 mm
Kozijn:

Oppervlak:

Totale prijs
€

3-zijdig verzinkt blokkozijn met plafondlooprails.
Blokkozijn met ingetrokken groef en pvcschuurstrip. Hefarmen met 3-voudig
veersysteem en knelbeveiliging.
Kunststofafdeklijsten zijkant,
3 muurankers per zijde
en 1 x boven, 2 dorpelankers

Beslag:

 Terugverend speciaal slot met halve profielcilinder,
zijdelingse vergrendeling met speciale
kunststofsnapsloten.
 Zwart kunststof-rondgreep met trekkoord
 2 looprollen Ø 50 mm, 12 mm breed

Speciale
uitvoering:

 loopdeur (naar buiten openend,)
aanslagtype aangeven

 Garagedeuraandrijving, radiografische besturing
met handzender, sleutelhouder
 Vergrendelingsset voor verticale vergrendeling

 met elek. aandrijving (verticale vergrendeling bij
uitvoering met loopdeur)
 Vergrendelingsset voor horizontale vergrendeling
met elek. aandrijving - aanvulset

 Latei-afdichting max. 500 mm als deurblad
 Derde vergrendeling
Standaardmaten:
Bestelmaten/
Binnenw.
doorgangsm.
breedte x hoogte
breedte x hoogte
2250 x 1920
2250 x 2000
2250 x 2075
2250 x 2125
2375 x 1920
2375 x 2000
2375 x 2075
2375 x 2125
2375 x 2250
2375 x 2375
2500 x 1920
2500 x 2000
2500 x 2075
2500 x 2125
2500 x 2250
2500 x 2375
2500 x 2500
2625 x 2125
2750 x 2000
2750 x 2125
3000 x 2000
3000 x 2125

 Ribben/panelendeur: gepoedercoat gegrond
verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of
donkerbruin, overeenkomstig RAL 8014.
Andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer).
 Kassettedeur: oppervlak woodgrain-dessin,
gepoedercoat gegrond verkeerswit,
overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin,
RAL 8014. Andere RAL-kleuren tegen
meerprijs (primer).
Speciale uitvoering: ribben-, cassetten- en
panelendeur extra grondlaag in RAL naar
keuze.
(Gebruik geen donkere kleuren in direct
zonlicht aangezien beschadigingen van het
deurblad niet kunnen worden uitgesloten.)
Pareleffectkleuren, lichtgevende kleuren en
metallickleuren alleen op aanvraag mogelijk.
Maatwerk:

Technische wijzigingen voorbehouden!

2115 x 1785
2115 x 1865
2115 x 1940
2115 x 1990
2245 x 1785
2245 x 1865
2245 x 1940
2245 x 1990
2245 x 2115
2245 x 2240
2365 x 1785
2365 x 1865
2365 x 1940
2365 x 1990
2365 x 2115
2365 x 2240
2365 x 2365
2490 x 1990
2615 x 1865
2615 x 1990
2865 x 1865
2865 x 1990

van 1750 x 1875 mm t/m 2750 x 2500 mm
resp. 3000 x 2375 mm
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Garagekanteldeur DL

Bestelmaat + 20 mm (Inbouwdiepte)

Netto bestelmaat

Buitenzijde

BAV

BOV

Bestelmaat

Kozijnbuitenmaat

Netto bestelmaat

Kozijnbuitenmaat

Netto bestelmaat

Montage in de dag

Montage achter de achter de dag

Binnen

Vloerbepleistering

Binnen

BOV BAV

BOV

Kozijnbuitenmaat

Bestelmaat

Binnen

Binnen

Netto bestelmaat

Netto bestelmaat

BAV

Bestelmaat

Staal, geprofileerd,
verzinkt, gecoat
gegrond
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Staal, verzinkte
panelen, gecoat
gegrond

Staal, horizontaal
geprofileerd, verzinkt,
gecoat gegrond

Staal, cassette
verzinkt, gecoat
gegrond

Technische wijzigingen voorbehouden.

Houtvulling Noors Vuren

®

Garagekanteldeur DF

Tekstvoorbeeld

Positie

Aantal

Naar wens samenstellen
en uitschrijven.
Zie voor desbetreffende gegevens de
onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Artikel

Stukprijs
€

Totale prijs
€

Garagekanteldeur DF Eenvleugelig element.
Aanslagtype: achter de dag. Deurbladvulling
staalplaat verzinkt verticaal geprofileerd.
Gepoedercoat gegrond, gelijkend op RAL 9016
(verkeerswit). Hoekkozijn aan zijkant L-profiel,
boven Z-profiel. Met onder dorpelprofiel 40 x 3
mm verzinkt. 6 muurankers per zijde.
Meervoudig veersysteem, kunststoflagers.
Deurbeslag: terugverend speciaal slot met halve
profielcilinder naar onderen vergrendelend,
zwarte kunststoffen ronde greep met trekkoord.
2 looprollen, met rubberen mantel. Fabricaat
"Teckentrup DF" of vergelijkbaar.

Technische gegevens
Product:

Garagekanteldeur DF

Inbouw in:

 Metselwerk
 Beton

Afmetingen:

Breedte:
Hoogte:

Aanslag:

 Voorgemonteerde garagekanteldeur voor

Speciale
uitvoering:

 Ribben-, kassette- en panelendeur: extra

grondlaag in RAL naar keuze.
(Gebruik geen donkere kleuren in direct
zonlicht aangezien beschadigingen van het
deurblad niet kunnen worden uitgesloten.)
Pareleffectkleuren, lichtgevende kleuren en
metallickleuren alleen op aanvraag mogelijk.

max. 3750 mm resp. 5000 mm
max. 2750 mm, afhank. van
deurbreedte
(zie tabel prijslijst)

 Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal,

naar keuze horizontaal of visgraat,
deurbladframe zonder sokkel, gepoedercoat
verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of
donkerbruin, RAL 8014. In de fabriek is het hout
reeds behandeld met een kleurloze
impregnering ter bescherming tegen
schimmels, rotting en ongedierte. De
eindbehandeling bestaat in het aanbrengen van
een lazuurlaag door de opdrachtgever.

aanslag achter of in de dag.
Deurblad:



Deurbladframe: 4-zijdig verzinkt speciaal
kokerprofiel 75 x 36 x 2 mm,
Versterking:
2 verstevigingen,
2,5 mm dik
 Ribbendeur: verzinkt staalplaat, verticale ribben,
naar keuze met horizontale ribben of
 vulling door opdrachtgever
 Kassettedeur: van verzinkte dunne plaat.
 Panelendeur: verzinkt staalplaat 1 mm dik.
 Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal,
naar keuze horizontaal of visgraat,
deurbladframe zonder sokkel
Speciale uitvoering:
Vulling:
staalvulling met
ventilatieopeningen, gegolfd
gaas,houtvulling vuren
horizontaal, houtvulling
visgraat met middenstijl

Beslag:

Speciale
uitvoering:

Hoekkozijn aan zijkant L-profiel, boven Z-profiel.
Met onder dorpelhoekstuk 40 x 3 mm, verzinkt.
6 muurankers per zijde en 3 x boven.
3 dorpelankers.
Speciale uitvoering:
U-kozijn (blokkozijn)

Oppervlak:

 loopdeur (naar buiten openend,)

aanslagtype aangeven
bediening met handzender en sleutelhouder
 Vergrendelingsset voor verticale vergrendeling

met elektrische aandrijving (verticale
vergrendeling bij uitvoering met loopdeur)
 Verticale traliestaven
Standaardmaten:
Bestelmaten
Breedte x
hoogte

 Ribben/panelendeur: gepoedercoat gegrond

verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of
donkerbruin, RAL 8014. Andere RAL-kleuren
tegen meerprijs (primer).
 Kassettedeur: oppervlak woodgrain-dessin,
gepoedercoat gegrond verkeerswit,
overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin,
RAL 8014. Andere RAL-kleuren tegen
meerprijs (primer).

1 speciaal slot naar onderen vergrendelend
1 halve profielcilinder 30,5 + 10 mm
Kunststof-rondgreepgarnituur, zwart
1 trekkoord
2 looprollen, met rubberen mantel

 Garagedeuraandrijving, radiografische

Deurbladdikte: 75 mm
Kozijn:







4000 x 2000
4000 x 2125
4500 x 2000
4500 x 2125
4500 x 2250
5000 x 2000
5000 x 2125
Maatwerk:

Technische wijzigingen voorbehouden!

Inbouw achter
Inbouw in de
de dag
dag
L-kozijn
U-kozijn
U-kozijn
binnenw.
binnenw.
binnenw.
doorgangsm. doorgangsm. doorgangsm.
breedte x
breedte x
breedte x
hoogte
hoogte
hoogte
3700 x 1770 3700 x 1800 3580 x 1755
3700 x 1890 3700 x 1920 3580 x 1880
4200 x 1770 4200 x 1800 4080 x 1755
4200 x 1890 4200 x 1920 4080 x 1880
4200 x 2020 4200 x 2050 4080 x 2005
4700 x 1770 4700 x 1800 4580 x 1755
4700 x 1890 4700 x 1920 4580 x 1880
van 3000 x 2375 mm t/m 3750 x 2750 mm
resp. 5000 x 2250 mm
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Garagekanteldeur DF

Ankerafstand

®

BAV
Zijaanzicht in
halfgeopende toestand
Indien breder als 4 meter boven en onder altijd 2 ankers meer
Achter de dag
L-Kozijn

Achter de dag
U-Kozijn

Netto bestelmaat

Kozijnbuitenmaat

Netto bestelmaat

Kozijnbuitenmaat

Netto bestelmaat

Bestelmaat

Kozijnbuitenmaat

BAV

Ankermontage

Staal, geprofileerd,
verzinkt, gecoat
gegrond

Plugmontage

Staal, verzinkte
panelen, gecoat
gegrond

Kozijnbuitenmaat

Bestelmaat

Kozijnbuitenmaat

Netto bestelmaat

Kozijnbuitenmaat

Bestelmaat

Netto bestelmaat

Bestelmaat

Netto bestelmaat
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In de opening
U-Kozijn

BAV

BAV

Ankermontage

Plugmontage

Staal, horizontaal
geprofileerd, verzinkt,
gecoat gegrond

Staal, cassette
verzinkt, gecoat
gegrond

Technische wijzigingen voorbehouden.

Ankermontage

Plugmontage

Houtvulling Noors Vuren

®

Enkelwandige garagedeur ew-1

Links/rechts inzetbaar

Tekstvoorbeeld

Positie

Aantal

Naar wens samenstellen
en uitschrijven.
Zie voor desbetreffende gegevens de
onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Artikel

Stukprijs
€

Totale prijs
€

Enkelwandige garagedeur ew-1. Eenvleugelig
rechts/links inzetbaar element. Aanslagtype
buiten. Deurblad van kokerprofielen verzinkt,
50 mm dik, 4-zijdig, met flens voor de vulling.
Deurblad met staalplaatvulling verticaal
geprofileerd en hoekkozijn verzinkt en
gepoedercoat gegrond, overeenkomstig RAL
9016 (verkeerswit). Hoekkozijn, 4-zijdig.
Speciaal slot met wissel, voorbereid voor
profielcilinder. Kruk-rondgreepgarnituur, zwart.
2 tweedelige speciale scharnieren.
Fabricaat "ew-1" of vergelijkbaar.

Technische gegevens

Beslag:

Product:

Garagedeur ew-1

Inbouw in:

 Metselwerk
 Beton

Afmetingen:

Breedte:
Hoogte:

Aanslag:

Eenvleugelige garagezijdeur, deur DIN-links of
DIN-rechts inzetbaar, naar buiten of binnen
openend.

Deurblad:

Deurbladframe van speciale kokerprofielen
50 mm dik met flens voor de vulling. Twee
verstevigingstrips achterzijde.

scharnieren, naar keuze, naar binnen of naar
buiten openend.
 Speciaal slot voorbereid voor PC met wissel,
links rechts inzetbaar, krukrondgreepgarnituur, zwart (kunststof)

875 – 1250 mm
1875 – 2375 mm

Deurbladvulling van verzinkt staalplaat verticaal
geprofileerd, naar keuze met horizontale
profilering, staalpanelen, staalkassette.
Houtvulling. Houtsoort: Noors vuren verticaal, naar
keuze horizontaal of diagonaal, deurbladframe
zonder sokkel.
Speciale uitvoering:
Vulling: gegolfd gaas, gatenplaat Ø10x14

 Speciale scharnieren door omschroeven van

Speciale uitvoering:
 Profielcilinder (gelijksluitend met
kanteldeurtype) 30,5 + 30,5 mm

Standaardmaten:
Bestelmaten
breedte x hoogte
875 x 1875
875 x 2000
875 x 2125
1000 x 2000
1000 x 2125
Maatwerk:

Binnenw.
doorgangsm.
breedte x hoogte
met aanslag
zonder aanslag
809 x 1805
809 x 1835
809 x 1930
809 x 1960
809 x 2055
809 x 2085
934 x 1930
934 x 1960
934 x 2055
934 x 2085

tot 1250 x 2375 mm

Deurbladdikte: 50 mm
Kozijn:

Hoekkozijn 2 mm dik verzinkt en gepoedercoat
gegrond overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit)
of overeenkomstig RAL 8014 (donkerbruin) met
afdichting.
Met drie aangelaste muurankers per zijde.
Speciale uitvoering:
Blokkozijn

Oppervlak:

Deurbladframe/deurbladvullingen gepoedercoat
gegrond overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit)
of RAL 8014 (donkerbruin) andere RAL-kleuren
tegen meerprijs (primer). Deurbladvulling
kassette oppervlak woodgrain-dessin.

Technische wijzigingen voorbehouden!
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Enkelwandige garagedeur ew-1

Bestelmaat

Buiten
Binnenwerkse doorgang

Bestelmaat

Binnenwerkse doorgang

Binnenwerkse doorgang

Bestelmaat

2-delig
scharnier

Buiten

Buiten

Links/rechts inzetbaar

2-delig
scharnier

BAV

BAV

Buitenaanslag
Bestelmaat

Binnenaanslag
BR-hoogte-55 mm

Zonder onderste aanslag
BR-hoogte-30 mm

Binnenwerkse doorgang

Weergave DIN links,
DIN rechts in spiegelbeeld
Buiten

Blokkozijn

Plugmontage
variatie 2

Plugmontage
variatie 1

Muurankermontage

Deurblad variaties

Staal verticaal
geprofileerd
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Stalen panelen

Staal horizontaal
geprofileerd

Staal cassette

Technische wijzigingen voorbehouden.

Houtvulling:
Noors vuren verticaal geprofileerd
Noors vuren horizontaal geprofileerd
Noors vuren diogonaal geprofileerd

®

Enkelwandige garagedeur ew-2

Tekstvoorbeeld

Positie

Aantal

Naar wens samenstellen
en uitschrijven.
Zie voor desbetreffende gegevens de
onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Artikel

Stukprijs
€

Totale prijs
€

Enkelwandige garagedeur ew-2. Tweevleugelig
element. Aanslagtype buiten. Deurbladframe
van speciale kokerprofielen 50 mm dik met flens
voor de vulling. Twee verstevigingsstrips
achterzijde. Deurblad met staalplaatvulling
verticaal geprofileerd en hoekkozijn, verzinkt en
gepoedercoat gegrond, overeenkomstig RAL
9016 (verkeerswit). Hoekkozijn, 4-zijdig.
Speciaal slot met wissel, voorbereid voor
profielcilinder. Kruk-rondgreepgarnituur, zwart
(kunststof). 4 tweedelige speciale scharnieren.
Fabricaat "ew-2" of vergelijkbaar.

Technische gegevens
Product:

Garagedeur ew-2

Inbouw in:

 Metselwerk
 Beton

Afmetingen:

Breedte:
Hoogte:

Beslag:

links rechts inzetbaar, krukrondgreepgarnituur, zwart (kunststof)
 Met 2 deurvleugelvastzetters op de latei en
per zijde 2 veiligheidspennen

1350 – 2500 mm
1750 – 2250 mm

Aanslag:

DIN links buiten/binnen
DIN rechts buiten/binnen

Deurblad:

Deurbladframe van speciale kokerprofielen
50 mm dik met flens voor de vulling. Twee
verstevigingsstrips achterzijde.
Deurbladvulling van verzinkt staalplaat verticaal
geprofileerd, naar keuze met horizontale
profilering, staalpanelen, staalkassette.

Speciale uitvoering:
 Profielcilinder (gelijksluitend met
kanteldeurtype) 30,5 + 30,5 mm

Standaardmaten:
Bestelmaten
breedte x hoogte
2000 x 2000
2000 x 2125
2250 x 2250
2500 x 2125

Speciale uitvoering:
Vulling: gegolfd gaas, gatenplaat Ø10x14

Maatwerk:

Deurbladdikte: 50 mm
Kozijn:

 4 speciale scharnieren
 Speciaal slot voorbereid voor PC met wissel,

Binnenw.
doorgangsm.
breedte x hoogte
met aanslag
zonder aanslag
1934 x 1930
1934 x 1930
1934 x 2055
1934 x 2055
2184 x 2180
2184 x 2180
2434 x 2055
2434 x 2055

van 1350 x 1750 t/m 2500 x 2250 mm

Hoekkozijn 2 mm dik verzinkt en gepoedercoat
gegrond overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit)
of overeenkomstig RAL 8014 (donkerbruin) met
afdichting.
Met drie aangelaste muurankers per zijde.
Speciale uitvoering:
Blokkozijn

Oppervlak:

Deurbladframe/deurbladvullingen gepoedercoat
gegrond overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit)
of RAL 8014 (donkerbruin) andere RAL-kleuren
tegen meerprijs (primer). Deurbladvulling
kassette oppervlak woodgrain-dessin.

Technische wijzigingen voorbehouden!
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Enkelwandige garagedeur ew-2

Buiten

Buiten

Buiten

Bestelmaat

Binnenwerkse doorgang

Bestelmaat

Binnenwerkse doorgang

Binnenwerkse doorgang

Bestelmaat

2-delig
scharnier

2-delig
scharnier

BAV

BAV

Buitenaanslag
Bestelmaat

Binnenaanslag
BR-hoogte-55 mm

Zonder onderste aanslag
BR-hoogte-30 mm

Binnenwerkse doorgang

Weergave loopvleugel DIN links,
Loopvleugel DIN rechts in spiegelbeeld
Buiten

Blokkozijn

Plugmontage
variatie 1

Plugmontage
variatie 2

Deurblad variaties

Staal verticaal geprofileerd
(keuze horizontaal)
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Stalen panelen

Staal cassette

Technische wijzigingen voorbehouden.

Muurankermontage

