
Personaliseer uw  
sectionele garagepoort.
Ramen, deuren en toebehoren.



Gebogen ramen in aluminium zijn 

verkrijgbaar in heel wat modellen.

Driehoekige aluminium raampjes 

worden op maat gemaakt.

Rond raampje in inox. 

Het kijkvenster met rechte hoeken. De kijkvensters zijn verkrijgbaar 

met afgeronde hoeken. 

Een rond kijkvenster uit acrylaat  

met een kunststof afdichting.

De inox siervormen hebben  

een louter esthetische waarde.

Maak uw  
sectionele garagepoort  
helemaal zoals u wil.

L-Door staat voor maatwerk. We willen dat 

uw sectionele garagepoort helemaal aan uw 

wensen voldoet. Daarom heeft u de keuze 

uit heel wat types panelen en maken we uw 

garagepoort volgens de afmetingen die u wil, 

in eender welke kleur die u wil, maar ook in 

de uitvoering die u wil. Want een sectionele 

poort hoeft niet noodzakelijk vervaardigd te 

worden uit stalen panelen. U kunt ze ook in 

hout verkrijgen of samengesteld uit aluminium 

kaders met een inleg van een vast paneel of 

glas. 

Verder bestaan er nog heel wat toebehoren 

om uw poort helemaal aan uw behoeften te 

laten voldoen. Heeft u een kat? Voorzie dan 

gewoon een kattenluik. U kunt zelfs een heuse 

deur hebben in uw sectionele garagepoort. 

Dan hoeft u niet altijd de poort te openen 

als u regelmatig naar buiten of binnen moet. 

Zelfs een brievenbus is mogelijk. Tot slot zijn 

er raampjes te verkrijgen in tal van vormen en 

uitvoeringen. Kortom, met een L-Door sectio-

nele poort laat u uw creativiteit de vrije loop.



In uw poort kan een ventilatieroos-

ter met gaas worden geplaatst.

Dankzij het kattenluik komt en gaat 

poeslief voortaan zoals ze het zelf wil.

Een sectionele poort  

met aluminium kaders  

en gelaagd glas.

Een handvat in een efficiënt, sober 

en stijlvol ontwerp.

De afmetingen van brievenbussen zijn 

conform de Europese richtlijnen. 

De hele poort in glas.

Uw sectionele poort kan in plaats van met 

stalen panelen eveneens vervaardigd worden 

uit aluminium kaders waarin een paneel of glas 

wordt gemonteerd. De kaders worden in de 

kleur gespoten die u maar wil. Bijvoorbeeld in 

de kleur van uw ramen. En de beglazing kan 

al dan niet transparant zijn. Zo creëert u een 

heel modern ogende garagepoort.

Ingebouwde kijkvensters.

Door in uw sectionele poort kijkvensters te 

plaatsen creëert u niet enkel lichtinval maar 

bepaalt u ook het ontwerp van uw poort. 

Misschien kiest u voor één enkel raampje of 

zet u er enkele op een rij in één paneel. De 

raampjes kunnen rechthoekig (met rechte of 

afgeronde hoeken) of rond zijn. Het venster in 

weerbestendig acrylaat wordt gemonteerd in 

een zwarte kunststof afdichting.

Ramen met aluminium kader.

Misschien heeft u het meer voor een raam 

met een driehoekige vorm of met een boog. 

We maken deze aluminium ramen helemaal 

op de afmetingen die u wil (binnen de techni-

sche mogelijkheden) en spuiten die in dezelfde 

kleur als uw garagepoort. Het venster kan u 

verkrijgen in acrylaat of gelaagd glas. Al dan 

niet transparant. Of had u toch liever een rond 

raampje in inox?

Beglazingen.

Zowel de acrylaat als glazen uitvoeringen van 

de vensters zijn te verkrijgen in verschillende 

uitvoeringen. Met doorkijk of niet en zelfs in 

verschillende kleuren. 



Denderstraat 29

1770 Liedekerke

T 0032(0)53 66 73 76

F 0032(0)53 66 94 02

info@l-door.be

www.l-door.be

Wees gerust veeleisend

Een deur in of naast uw  
sectionele garagepoort.

Welke uitvoering u ook kiest voor uw garage-

poort, er kan altijd een deur voorzien worden. 

De loopdeur bestaat, net als uw poort, uit secties 

en wordt verwerkt in het vlak van uw sectionele 

poort en loopt mooi mee bij het openen en  

sluiten. Ze is tevens uitgerust met een beveiliging 

waardoor de poort via de motor niet in beweging 

kan komen als de deur niet volledig is gesloten. 

De deur heeft een aluminium kruk die  

desgewenst kan worden gespoten in de kleur  

van de garagepoort.  

De deur met vaste pui is een deur naast uw  

sectionele poort maar die vormgeeflijk helemaal 

in de lijn van uw poort wordt uitgevoerd. Ook 

hier kunt u kiezen voor stalen panelen, hout of 

aluminium kaders met panelen of beglazing, zodat 

de deur en de poort één mooi geheel vormen.

Meer informatie kan u vinden op www.l-door.be
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