De Solid-S500
Garagedeur

Een prachtig
samenspel

U zoekt een
moderne garagedeur
met de beste
besparend Kwaliteit
prijs-kwaliteits- Energie
Solid-S500 garagedeuren beschermen Voor de productie van de Solid-S500 wordt
verhouding?
dankzij de hoogwaardige afwerking opti- uitsluitend gebruik gemaakt van kwaliteitsDan is de Solid-S500 datgene wat u zoekt!
De Solid-S500 garagedeur is ontwikkeld
vanuit jarenlange praktijkervaring en klantgericht denken. Wij weten wat u als klant
belangrijk vindt. Dankzij voortdurende
innovatie en vernieuwing van het repertoire
aan mogelijkheden kan de Solid-S500 voldoen aan al uw verwachtingen. Aanschouw
de uitstekende eigenschappen van de
Solid-S500 garagedeur en ontdek een uniek
samenspel.

maal tegen tocht en kou, waardoor de temperatuur in uw garage ook gedurende de
winter zeer comfortabel blijft. De afzonderlijke panelen zijn 40 mm dik, gevuld met
een perfect isolerende schuimvulling.
Hierdoor voldoet de Solid-S500 garagedeur
met gemak aan de eisen van de moderne
woningbouw.

materialen en de modernste technieken.
Verder zijn de garagedeuren, na uitgebreide
testen, waaronder die van TNO, voorzien
van het CE-keurmerk.

Veiligheid

De Solid-S500 garagedeur is uitgevoerd
met vingerklembeveiliging. Hierdoor is het
niet mogelijk met de vingers beklemd te
raken tussen de panelen. Natuurlijk is er
ook aan inbraakbeveiliging gedacht. Vanzelfsprekend is de deur zeer moeilijk te
openen door ongenode gasten. Mocht u de
beveiliging verder willen optimaliseren dan
beschikt de Solid-S500 over een scala aan
mogelijkheden om dit te kunnen bereiken.

De deurpanelen zijn uitgevoerd met vingerklemprofiel
om beklemming te voorkomen.

Gecertificeerd

Lichtval

Een pakkend refrein

Om uw garage te voorzien van de nodige
lichtinval en optische verfraaiing, beschikt
u met de Solid-S500 garagedeur over de
mogelijkheid om verschillende vormen van
beglazing toe te passen in uw deur. Enkele
mogelijkheden zijn; rechthoekige kijkvensters of fraaie inzetsierstukken zoals een
zonsopgangstructuur.

Innovatief

U wilt niet uw volledige garagedeur moeten
openen wanneer u bijvoorbeeld alleen met
een fiets naar binnen of buiten wilt? Dan is
het mogelijk om in de dagmaat direct naast
de garagedeur een vaste deur te plaatsen,
in dezelfde uitvoering als de garagedeur.
Hiermee wordt een harmonieus aanzicht
gecreëerd.

Inzetstuk type “zonsopgang”

Design

Uw garagedeur bepaalt voor een belangrijk
deel het aanzicht van uw woning. Vormgeving
is daarom erg belangrijk bij de aanschaf van
een garagedeur. Met de Solid-S500 heeft u de
keuze uit drie uitvoeringen waarmee u uw
deur een persoonlijke noot kunt geven.
Cassette panelen

Wanneer u uw deur laat uitvoeren met
cassette panelen krijgt uw deur een
klassieke en luxueuze uitstraling.
Horizontaal geprofileerde panelen

Inzetstuk type “wagenwiel”

Inzetstuk type “rechthoekig venster” & “kruis”

Ruimte besparend

De traditioneel horizontaal geprofileerde
panelen zijn optisch bij vrijwel elke woning
toe te passen. Het ontwerp is tijdloos en
geeft een hoogwaardige afwerking.
Vlakke panelen

Door de flexibele constructie en dankzij de
zorgvuldig gekozen componenten “rolt” de
deur als het ware recht omhoog en omlaag;
vrijwel geluidloos. De deur komt niet naar
voren of naar achteren daardoor neemt deze
nagenoeg geen ruimte in beslag.

Als u op zoekt bent naar een deur met een
strakke en moderne uitstraling dan kunt u
kiezen voor ons vlakke paneel. Dit paneel is
volledig vlak en biedt een uniek modern
aanzicht.
Op alle panelen is er naast een beschermende polyester coating ook een fraaie
houtnerf-structuur aangebracht. Kortom de
Solid-S500 biedt u de mogelijkheid om uw
huis van meerwaarde te voorzien.

Het slotakkoord
Gebruiksvriendelijk

De keuze is aan u. De basisuitvoering is
handbediend, maar hier geldt zeker
het gezegde “gemak dient de mens”.
U kunt namelijk ook uw Solid-S500
garagedeur uitvoeren met onze
elektrische garagedeuraandrijving. De
bijbehorende afstandsbediening biedt
u het plezier en gemak om vanuit uw auto
de garagedeur te openen en te sluiten. Regen,
wind en sneeuw hoeft u dus niet langer te
trotseren om uw garagedeur te openen.

De Solid-S500 kan optioneel
worden uitgevoerd met een
elektrische garagedeuropener
met afstandbediening.

De aanschaf van een Solid-S500 garagedeur
is een keuze voor jaren. Het is een beslissing
waarvan u lang plezier zult hebben. De
dagelijkse praktijk bewijst dat de SolidS500 robuust en betrouwbaar is door de
hoge kwaliteit van de materialen en de
solide constructie. Kortom de Solid-S500
garagedeur is alles wat u zoekt in een
garagedeur:

• Veiligheid
• Energie besparend
• Kwaliteit
• Lichtval
• Ruimte besparend
• Innovatief
• Design
• Gebruiksvriendelijk
• Kleurrijk

Kleurrijk

De Solid-S500 garagedeuren zijn leverbaar
in alle mogelijke RAL kleuren. Hierdoor is
het mogelijk om uw deur optimaal af te
stemmen op de stijl van uw woning.
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