Maatwerk is onze troef.
Paneelvarianten en kleuren.

ST1 Stucco, gelijnd

ST2 Vlak, gelijnd

ST3 Vlak, niet gelijnd

Beresterk en vederlicht.
De sectionele poorten van L-Door zijn
vervaardigd van 42 mm dikke panelen uit staal,
aluminium of hout. Het zijn stuk voor stuk
sterke poorten die toch licht en vlot hanteerbaar zijn. Het geheim zit hem in een dubbele
staalplaat die wordt opgevuld met een
isolerend, cfk-vrij polyurethaanschuim. De
dikte van de plaat tot 0,7 mm zorgt voor
extra stijfheid en dus een vlakker eindresultaat.

De stalen panelen zijn thermisch
onderbroken, wat een koudebrug
onmogelijk maakt.

ST9 Houtnerfimitatie, gelijnd

ST10 Houtnerfimitatie, cassette

ST11 Eikimitatie, gelijnd

ST4 Stucco, niet gelijnd

ST5 Houtnerfimitatie, niet gelijnd

Sterk en isolerend.
Aan de binnenkant van de plaat zijn
verstevigingsplaatjes aangebracht waardoor de
scharnieren beter kunnen bevestigd worden.

ST7 Hout, vertikaal of horizontaal gelijnd

Elke poort wordt samengesteld met 4 tot 5
panelen. De panelen bestaan in verschillende
hoogtes. Zo kunnen we altijd de meest
esthetische garagepoort samenstellen.
Maar de panelen zijn tevens verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen. Vlak, stucco
(korrelstructuur), houtnerfimitatie of
eikimitatie. Al dan niet gelijnd, onderverdeeld
in smallere stroken. Of misschien kiest u
liever voor een cassettenmotief. Dat kan in
staal of hout. Maar u kunt evengoed kiezen
voor hout waarbij de delen verticaal of
horizontaal gemonteerd worden. En wanneer
u opteert om de gevel van uw woning
dezelfde bekleding mee te geven als uw
houten poort, dan laten we de houtnerven
mooi doorlopen. Wie het heel modern ziet
kiest de microgelijnde panelen in alulook.

Elk paneel is thermisch onderbroken. Tussen
elk paneel zit een rubberen strip. De poort
sluit zowel boven, onder als aan de zijkanten
af met een rubberen afdichting, wat resulteert
in een prima warmte- en geluidsisolerende
garagepoort. Alle L-Door poorten worden op
maat gemaakt en kunnen tot maar liefst
8 meter breed zijn.

ST14 Donkere eikimitatie, gelijnd

Stucco Aluminium

Microline

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

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

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Deze folder is geen contractueel document.
PREFERENZ
PREFERENZ

U steekt uw sectionele poort in het kleurtje
dat u wil. En u kunt daarbij kiezen voor een
matte of gesatineerde uitvoering of een
structuurverf. L-Door werkt enkel met hoogwaardige producten van de meest gerenommeerde verffabrikanten en werkt alles af in
de eigen spuitcabines. We beschikken over de
precieze kleurformules van de meest gekende
raamfabrikanten. Maar we kunnen elke kleur
scannen en precies aanmaken. Wij maken dus
altijd precies de kleur die u wil waardoor er
nagenoeg geen verschil is waar te nemen met
de kleur van uw raamprofielen. Bovendien
bieden we 5 jaar garantie op de kwaliteit van
het lakwerk.

