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rantie, ISO 9001 certificering en CE-keurmerk zijn het bewijs dat u

Wij leveren het omvangrijke assortiment garagedeuren, bedrijfs-

kiest voor degelijke en kwalitatief hoogwaardige producten waar u

deuren en hekwerken van deze Poolse multinational in Nederland.
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Dankzij een state-of-the-art productieproces, een hoogwaardig en
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AW40 SECTIONAALDEUR

polyurethaan schuim. Rondom en tussen de panelen vindt u
rubbers die zorgen voor een tochtvrije deur. Met een warmte-

Een sectionaaldeur biedt een hoge mate van comfort, dankzij

verschillende aangezichten, kleuren en oppervlakten vindt u altijd

isolatie coëfficiënt van maar liefst K=1,07 W/m2 voor de hele

zijn robuuste constructie, perfect isolerende werking en lichte

de deur die bij u past. Als optie kunt u de deur uitrusten met een

deur is de AW40 perfect geïsoleerd. Met een verzinkt oppervlakte

eenvoudige

op

elektrische bediening, een ingebouwde loopdeur of bijvoorbeeld

en de standaard afl aklaag is de deur optimaal bescherm tegen

maat gemaakt en dus specifiek aangepast aan uw garage. Met

vensters (raampjes). De deurpanelen zijn gevuld met CFK-vrij

weersinvloeden.
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bediening. AW40

sectionaaldeuren

worden

KENMERKEN
Profileringen en oppervlakte

Verlaagde inbouw
Heeft u beperkte ruimte boven de

U kunt kiezen uit maar liefst 5 verschillende profi leringen en

opening in uw garage dan kan de deur

3 verschillende oppervlakte structuren aan de buitenzijde.

worden uitgerust met een verlaagd

Aan de binnenzijde hebben de deuren standaard een

inbouwsysteem. Hiermee heeft u maar

horizontale profi lering in een RAL kleur 9002 (grijs/wit).

100 mm boven de opening nodig.

Profileringen

gelagerde nylon loopwielen

__________________________________________________________

DE GEÏSOLEERDE GARAGEDEUR DIE OPTIMAAL
GEBRUIK MAAKT VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE EN
VOLLEDIG AAN TE PASSEN IS AAN UW WENSEN

horizontaal breed, standaard kleur bruin RAL 8014

Standaard zijn de deuren voorzien van gelagerde nylon
loopwielen die een jarenlange geruisloze loop garanderen.

vlak

kassette

micro

breed

smal

exclusief

glad

woodgrain

structuur

Oppervlakte

VEILIGHEID

__________________________________________________________

Vingerknel beveiliging
Dankzij de speciale gevormde deurpanelen is het niet mogelijk
om met uw vingers klem te komen zitten tussen de panelen. De
kabels van de deuren lopen veilig binnen het kozijn.

Veerbreukbeveiliging
Standaard zijn alle AW40 sectionaaldeuren voorzien van een
beveiliging die de deur tegenhoudt indien er een veer defect
raakt.
vingerknel beveiliging

OPTIES
RAL kleur naar keuze
Standaard wordt uw AW40 sectionaaldeur geleverd in RAL 8014
(bruin) of RAL 9016 (wit). Tegen een geringe meerprijs kunt u de
deur voorzien van een RAL kleur naar keuze.

9016

8014

NIEUW en uniek in Nederland
Indien u kiest voor een RAL kleur naar keuze dan kunt u de deur
uitvoeren in halfglans of mat. Bij een glad oppervlak kunt u ook
kiezen voor structuurlak. De keuze is aan u.

Veersysteem
Al onze sectionaaldeuren zijn standaard uitgerust met een
bewezen betrouwbaar veersysteem. Dit zogenaamde torsie
veersysteem is gegarandeerd tot 20.000 deurbewegingen,
wat neer komt op een periode van 14 jaar bij normaal gebruik.

__________________________________________________________

DE GEÏSOLEERDE GARAGEDEUR DIE OPTIMAAL
GEBRUIK MAAKT VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE EN
VOLLEDIG AAN TE PASSEN IS AAN UW WENSEN

__________________________________________________________

halfglans

mat

structuurlak

1

Lage dorpel bij ingebouwde loopdeur

2

Omranding in verschillende kleuren

3

Loopdeur uit midden

4

Altijd rechtsdraaiend

Ingebouwde loopdeur
Betreedt u de garage vaak te voet of met de fiets dan kan een
ingebouwde loopdeur een uitkomst zijn. De dorpel is slechts 30
mm en vormt dus geen obstakel.
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ingebouwde loopdeur

Extra licht
Door de deur te voorzien van raampjes of een glaspaneel verzekert
u zich van extra lichtinval in uw garage. Geen behoefte aan inkijk?
Kies voor “kristal” glas (alleen bij rechthoekige raampjes).

Elektrische bediening
Het toppunt van comfort is natuurlijk een elektrische bediening.

1

20.000 veerbewegingen gegarandeerd

2

10 jaar garantie

3

Geluidsreductie -23 dB

4

Isolatiewaarde K 1,07 w/m2

standaard kozijn

Hiermee bedient u de deur eenvoudig van afstand. Bekijk de
losse brochure voor uitgebreide informatie.

Extra licht

Slot en greep
Indien u de deur handmatig wenst te bedienen kan deze worden
uitgerust met een 1- of 2-zijdige vergrendeling in combinatie met
een aluminium deurkruk (in 7 standaard kleuren).

visualpaneel

glaspaneel

kunststof
venster

Uniframe kozijn

AW40 EXCLUSIEF
Kiest u voor de AW40 Exclusief sectionaaldeur dan bent u
verzekerd van de meest onderhoudsarme deur. Met een buiten
afwerklaag van Renolit folie (wat ook wordt toegepast bij
kunststof kozijnen) heeft uw deur de beste bescherming die
mogelijk is. Verkrijgbaar in vele gangbare kleuren of verschillende
hout aangezichten.

vlakke profilering met loopdeur

9001

8014

6009

7016

OREGON

9016

9010

9006

BRUSH

ANTEAK
horizontaal brede profilering

AW2 OPENSLAANDE DEUR
De openslaande deur die dankzij zijn eenvoudige, robuuste

gebruiksgemak de voorkeur heeft en isolatie minder belangrijk is.

constructie tegen een stootje kan. In verschillende uitvoeringen

De brede “loopdeur”(helft van de deurbreedte) zorgt voor een

en kleuren. Optioneel te verkrijgen met isolatie! Het praktische

comfortabel grote opening. De AW2 openslaande deur is de meest

alternatief voor een kanteldeur. De oplossing voor garages waarbij

economische keuze.
opening begrenzer
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meerprijs

Profileringen

KENMERKEN
Stabiele constructie met geschroefde verbindingen. De actieve
deur kan links of rechts geplaatst worden.

Profileringen en oppervlakte
deur vastzetter

U kunt kiezen uit maar liefst 4 standaard profi leringen en 2
profi leringen tegen meerprijs. Daarnaast is de deur in 7 standaard
kleuren te verkrijgen. Stabiele en veilig 2-voudige vergrendeling
op de passieve deur en standaard 3-voudige vergrendeling op
de actieve deur met stalen “snappers”. Iedere AW2 deur wordt
uitgerust met openingbegrenzers en deurvastzetters.
Standaard is de deur rondom afgedicht door middel van rubbers
(uniek).

OPTIES
Isolatiepakket
U kunt de deur uitrusten met een isolatiepakker bestaande
uit polystyreen schuim wat is afgewerkt met een kunststof

Isolatie

laag. Deze laag zorgt ervoor dat de doorgaans kwetsbare
isolatie perfect beschermd blijft. Met de standaard borstel
afdichting aan de onderzijde heeft u een voordelige

__________________________________________________________

geïsoleerde garagedeur.

DE IDEALE
GARAGEDEUR MET EEN
BREDE DOORGANG

Niet symmetrische verdeling
De deur kan ongelijk verdeeld worden indien u dat wenst.

__________________________________________________________

RAL kleur naar keuze
Kozijn in kleur van de deur (meerprijs)

Zit de juiste kleur voor u niet tussen de
standaard kleuren? Kies dan voor een RAL
kleur naar keuze.

Standaard RAL kleuren

7035

8014

Kozijn in kleur van de deur
Of u nu kiest voor een standaard kleur of een RAL kleur

8017

naar keuze, in beide gevallen kan het kozijn van de deur in
dezelfde kleur worden uitgevoerd voor een perfect geheel.
horizontaal smal geprofileerd

9016

9006

6005

7016

standaard kleur RAL 7016

AW20-2/40-2 OPENSLAANDE DEUR
Onze

AW20-2 en AW40-2 openslaande garagedeuren zijn

framewerk met poedercoating laag en vulling 20 mm (AW20-2)

Met openslaande garagedeuren geniet u van een brede,

standaard uitgevoerd met volledig geïsoleerde deurvleugels

of 30 en/of 40 mm (AW40-2) heeft u een perfect geïsoleerde deur.

obstakelvrije doorgang. Ideaal voor garages die niet meer worden

waarbij de AW40-2 ook nog eens is uitgevoerd met een geïsoleerd

Met

gebruikt waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren (stallen van de

kozijn en onderdorpel. Dankzij

dievenpennen wordt inbreken een nagenoeg onmogelijke klus.
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het volledige aluminium

zijn

(optionele)

3-voudige

vergrendeling

(SKG**)

en

auto)

KENMERKEN
De basis in geïsoleerde openslaande garagedeuren is de
AW20-2. Opgebouwd uit een aluminium kozijn met geïsoleerde
deurvleugels.

stabiele vergrendeling

Met de horizontale onderbrekingen kunt u variëren met het
deurontwerp.

OPTIES

Bij de AW20-2 heeft u de keuze uit 11 standaard kleuren (zonder
meerprijs) of een RAL kleur naar keuze. De deur wordt altijd
volledig op maat gemaakt tot een afmeting van 2500 mm (breed)

•

RAL kleur naar keuze: U kunt de deur uitvoeren
in een RAL kleur naar keuze. U kunt er zelfs

en 2500 mm (hoog).

voor kiezen om de deur en het kozijn in
verschillende kleuren uit te voeren.
met vast gedeelte van glas

__________________________________________________________

DE TOP OP
HET GEBIED VAN
OPENSLAANDE DEUREN

__________________________________________________________

•

1

3-voudige vergrendeling SKG**: Tegen
meerprijs is de deur uit te voeren met een

Volledig op maat gemaakt

veilige

en

inbraakbestendige

3-voudige

vergrendeling.

2

10 jaar garantie

3

Extra inbraakwerend in combinatie met 3-voudige
vergrendeling en dievenpennen

4

Altijd voorzien van RVS deurkruk

•

Dievenpennen: Tevens kunt u de deur uitvoeren met
dievenpennen die voorkomen dat het deurblad vanaf
de buitenzijde uit het kozijn gepakt kan worden.

•

Binnenzijde van de deur in RAL kleur en/of voorzien
van een volledig gladde afwerking

kozijn in andere kleur

RVS deurkruk

•

Deurdranger

•

Ventilatieroosters

UNIEK
ALLEEN BIJ AW40-2
OPENSLAANDE DEUREN
•

Keuze uit tientallen verschillende proﬁ leringen en ontwerpen
zowel horizontaal als verticaal en nog veel meer

•

Tot een afmeting van maar liefst 3000 x 3000

•

Wilt u meer lichtinval in de garage? Kies voor echt glas
(HR++) in de deur in helder of satijn uitvoering

•

Ook te voorzien van vaste zij- en/of bovenpanelen

•

U kunt de deur uitvoeren in een RAL kleur naar

AW40-2 met 30 mm vlakke vulling

keuze. U kunt er zelfs voor kiezen om de deur

en vast zijgedeelte in RAL 5011

verdekte scharnieren

en het kozijn in verschillende kleuren uit te
voeren.
__________________________________________________________

DE TOP OP
HET GEBIED VAN
OPENSLAANDE DEUREN

•

Ook te voorzien van een greep (verschillende
uitvoeringen) aan de buitenzijde

•

Het beste op het gebied van openslaande garagedeuren

__________________________________________________________

AW20-2/AW40-2 met echt glas
De AW20-2 en AW40-2 zijn geheel of gedeeltelijk met HR++ glas
uit te voeren. Zo kunt u kiezen voor glas aan de bovenzijde in
de deur voor meer lichtinval, of kiezen voor een complete glazen
deur. Tevens leverbaar met satijnglas (niet transparant).
deur vastzetter

AW40-2 met satijnglas

1
2

7

3

8

4

9

5

10

6
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verdekte scharnieren

KIJK VOOR MOGELIJKE UITVOERINGEN OP ONZE SITE
1

2

3

4

3-dimensionaal instelbare scharnieren in kleur van de deur.

5

12

Sluitkom dagschoot. De dagschoot is net als de scharnieren

WWW.AWNEDERLAND.NL
9

RVS krukgarnituur. Een massief RVS deurkruk zorgt voor een

Dankzij deze optimaal verstelbare scharnieren is de deur perfect

3-dimensionaal te verstellen. Zo heeft u altijd een perfect sluitende

stabiele bediening en is bovendien erg mooi. Altijd in combinatie

af te stellen voor iedere situatie (standaard).

deur.

met een veiligheidscilinder (standaard).

3-dimensionaal instelbare verdekte scharnieren. Als optie

6

Vergrendeling van de passieve deur. Dankzij deze robuuste

kunt u kiezen voor fraai weggewerkte scharnieren, waardoor deze

vergrendeling is het onmogelijk de deur open te maken wanneer

zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde niet te zien zijn. Ook

de actieve deur gesloten is. Optimaal beveiligd en eenvoudig te

deze scharnieren zijn perfect af te stellen (optie).

bedienen (standaard).

Dievenklauwen. In combinatie met de opliggende scharnieren

7

het kozijn natuurlijk ook geïsoleerd. Zo ontstaat een compleet

(optie).

geïsoleerd element (standaard).

8

Deurvastzetters. Met deze deurvastzetters blijft de deur
eenvoudig open staan wanneer dat gewenst is (standaard).

11

Afdichting tegen onderdorpel. Deze unieke constructie zorgt
ervoor dat de deur in hoge mate waterdicht is bij slagregens

Geïsoleerd kozijn. Naast het volledig geïsoleerde deurblad is

zorgen de dievenklauwen voor een optimale inbraakbeveiliging

Sluitkom voor nachtschoot. Zelfs de nachtschoten hebben

10

(standaard).

12

Geïsoleerde onderdorpel. Dankzij de thermische onderbreking
is zelfs de dorpel optimaal geïsoleerd en natuurlijk sterk genoeg

Met de 3-voudige vergrendeling gaat u voor een optimaal

om er met een auto of ander zwaar voertuig overheen te rijden

een eigen stalen sluitkom (SKG) die ook nog eens verstelbaar is

beveiligde deur. Dankzij de speciale (haak) vorm van de boven- en

(standaard).

(bij 3-voudige vergrendeling).

ondervergrendeling sluit de deur altijd perfect (optie).

AWK KANTELDEUR
Kanteldeuren zijn zonder twijfel de meest toegepaste garagedeuren

Denk bijvoorbeeld aan een handige ingebouwde loopdeur en/of

binnen Europa. Dankzij zijn eenvoudige en robuuste constructie is

comfortabele isolatie. De basis op het gebied van garagedeuren

dit type deur praktisch onverwoestbaar. Met handige opties is deze

die doen waarvoor ze bedoeld zijn: het afsluiten van de garage.

deur geheel aan te passen aan uw wensen.
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KENMERKEN
Profileringen en oppervlakte
U kunt kiezen uit maar liefst 4 standaard profi leringen en
4 profi leringen tegen meerprijs. Door de jaren heen zijn
kanteldeuren verder ontwikkeld, wat geresulteerd heeft in een
nog betere deur met standaard beveiligde (omkapselde) veren,

•

werking kanteldeur

geruisarme gelagerde loopwielen, stabiele en veilig 2-voudige
vergrendeling met stalen “snappers”. Dankzij deze vergrendeling
Profileringen

is de deur uitstekend beveiligd.
Standaard is de deur rondom afgedicht door middel van rubbers

(standaard)

(uniek).

horizontaal smal

horizontaal breed

verticaal smal

verticaal breed

onderbroken

onderbroken

visgraat

visgraat O

AW kanteldeuren zijn leverbaar in standaard maten of volledig
op maat gemaakt.
beveiligde (omkapselde) veren

__________________________________________________________

Profileringen

DE EENVOUDIGE EN BUDGET
VRIENDELIJKE GARAGEDEUR IN
EEN MODERNE UITVOERING

(tegen meerprijs)

__________________________________________________________

verticaal brede profilering

VEILIGHEID
AW kanteldeuren zijn standaard uitgerust met een beveiligd
veersysteem waarbij afknelling van de vingers wordt voorkomen.
Het veersysteem is voor iedere maat deur volledig afgesteld
zodat de deur soepel en licht kan bewegen. Met een garantie
van maar liefst 10 jaar bent u jarenlang gegarandeerd van een
perfect functionerende garagedeur.

geruisarme gelagerde loopwielen

Standaard RAL kleuren

7035

8014

8017

9016

9006

6005

7016

OPTIES
RAL kleur naar keuze
Zit de juiste kleur voor u niet tussen de standaard
kleuren? Kies dan voor een RAL kleur naar keuze.
kanteldeur met loopdeur en vensters

__________________________________________________________

DE EENVOUDIGE EN BUDGET
VRIENDELIJKE GARAGEDEUR IN
EEN MODERNE UITVOERING

__________________________________________________________

Kozijn in kleur van de deur
Of u nu kiest voor een standaard kleur of een RAL kleur naar
keuze, in beide gevallen kan het kozijn van de deur in dezelfde
kleur worden uitgevoerd voor een perfect geheel.

16

Kozijn in kleur van de deur (meerprijs)

Isolatiepakket
U kunt de deur uitrusten met een isolatiepakket bestaande uit
polystyreen schuim wat is afgewerkt met een kunststof laag.
3-voudige vergrendeling

Deze laag zorgt ervoor dat de doorgaans kwetsbare isolatie
perfect beschermd blijft. Met de standaard borstel afdichting
aan de onderzijde heeft u een voordelige geïsoleerde garagedeur.

3-voudige vergrendeling
Om de deur nog beter te vergrendelen kan de deur worden

Elektrische bediening

uitgerust met een extra vergrendeling als toevoeging op de

Iedere AW kanteldeur kan worden uitgerust met een

standaard vergrendeling.

comfortabele elektrische bediening (zie aparte brochure).
Isolatie

3-voudige vergrendeling

elektrische bediening

Ingebouwde loopdeur
Indien u de deur voorziet van een ingebouwde loopdeur (links
of rechts te plaatsen, altijd naar buiten draaiend) vergroot u de
toegankelijkheid van uw garagedeur. Met de brede doorgang van
830 mm en een lage drempel kunt u de deur eenvoudig te voet of
met de fiets in de hand betreden.
ingebouwde loopdeur links of rechts

aangebouwde loopdeur

AWR ROLDEUR
Een AW-R roldeur is een echte ruimte winnaar. Dankzij het

Met geïsoleerde lamellen en een ruime keuze in standaard

ingenieuze oprol mechanisme blijft het plafond vrij van obstakels

kleuren vindt u altijd een uitvoering die aansluit bij uw wensen.

en kunt u uw auto vlak voor of achter de deur parkeren. De deuren

Staat uw auto in de garage maar is de ruimte beperkt? Kies dan

worden altijd uitgerust met een comfortabele elektrische bediening.

voor een roldeur.
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OPTIES
KENMERKEN

Alle roldeuren zijn standaard elektrisch bediend. U kunt
dit echter uitbreiden met een afstandsbediening. De deur
wordt dan tevens uitgerust met een veilige onderloop

anti-optilbeveiliging

Een roldeur is opgebouwd uit aluminium

beveiliging.

profi elen die voorzien zijn van polyurethane schuimvulling.
De AW77 heeft lamellen met een dikte van 19 mm en een hoogte
van 77 mm. De AW100 heeft een lameldikte van 25 mm en een

Indien u meer ventilatie wenst kunt u een aantal lamellen
laten voorzien van ventilatie openingen (AW100).

hoogte van 100 mm. De lamellen zijn voorzien van een corrosie

Er zijn ook aangebouwde loopdeuren te verkrijgen met

werende laklaag. Deze profielen lopen langs een aluminium rail

hetzelfde aangezicht als de roldeur.

naar een kast waar deze zich oprollen. De grootte van de kast is
afhankelijk van de hoogte van de deur.

Voor meer lichtinval kunt u een aantal lamellen van de
deur uitvoeren met vensters.

Roldeuren zijn te verkrijgen in 7 standaard kleuren.

__________________________________________________________

uitvoering

DE IDEALE GARAGEDEUR
WANNEER RUIMTE EEN
BELANGRIJKE ROL SPEELT

met vensters

__________________________________________________________

Standaard RAL kleuren

7035

8014

VEILIGHEID
AW roldeuren zijn standaard voorzien van arretering wat ervoor

8017

zorgt dat de lamellen stevig op hun plaats blijven zitten. U kunt
de deur verder uitrusten met een anti-optilbeveiliging die het

9016

9006

6005

7016

optillen van het deurblad voorkomt.
arretering

SECTIONAALDEUREN

OPENSLAANDE DEUREN

KANTELDEUREN

ROLDEUREN

ook voor uw
BEDRIJFSDEUREN | HEKWERKEN
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