Garagesectionaaldeuren GSW 40
VAN TECKENTRUP
KWALITEITSDEUREN VAN EEN BIJZONDERE KLASSE
VA N S TA A L , A L U M I N I U M O F H O U T
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CarTeck sectionaaldeuren
HET HOOGST HAALBARE OP HET
GEBIEDVAN DESIGN EN TECHNIEK,
VOOR EEN MOOI HUIS

Alle deuren leverbaar
als inbraakwerend ultvoering conform SKG 2
(ook met aandrijving)

Voordelen voor de opdrachtgever
in het kort:
• aantrekkelijke keus uit design en kleur
• ruimtebesparende techniek
• warmte-isolerend, veilig en stabiel
• geluidsarme loop van de deur
• comfortabel aandrijfsysteem
• eenvoudige montage
• ideaal voor renovatie

TÜV-geteste veiligheid
CarTeck sectionaaldeuren
voldoen aan de veiligheidseisen van de nieuwe
DIN EN 12604 norm en
voldoen aan de richtlijnen
EN 13241-1

Teckentrup sectionaaldeuren voor
garages verleggen de grenzen in
menig opzicht. Van een grote keuze
aan deurvarianten en oppervlakte-

Vooral ruimtebesparend
Het deurblad loopt onder het plafond
de garage in. De ruimte voor en in de garage
kan dus volledig worden benut.

designs tot in het oog springende
veiligheidsoplossingen, zoals de gepatenteerde vingerknelbeveiliging, tot
de geperfectioneerde beslagstechniek
en de intelligente aandrijfsystemen.
Eersteklas materialen, een nauwkeurige verwerking, gepatenteerde
technische details en voortdurende
kwaliteitscontroles volgens DIN ISO
9001. Dit alles garandeerd de hoge
veiligheid, de grote betrouwbaarheid
en een lange levensduur.
Het maakt onze garagedeuren voor
iedere opdrachtgever tot een lonende
investering.
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Geringe bovenruimte van 115 mm

... E C O N O M I S C H E N R U I M T E B E S P A R E N D
I N E L K E S I T U AT I E

CarTeck sectionaaldeuren passend bij de stijl
van ieder huis
Het CarTeck sectionaaldeurenprogramma van
Teckentrup onderscheidt zich door de grote keuze
aan deurtypen en designs.
De ruime keuze aan oppervlakken, kleuren en
beglazingen laat veel ruimte voor inidviduele
vormgeving, passend bij de architectuur van het
huis.
Of het nu gaat om staal of aluminium, om deuren
met houtdecor of een deur van massief hout,

Sectionaaldeur type GSW 40

de ruime keuze laat geen wens onvervuld. Vooral
de nieuwe designdeuren met bijpassende zijdeur
en voordeur openen geheel nieuwe visuele
perspectieven.
De uniforme vormgeving met hoogwaardige
applicaties van roestvrij staal geven het totale
aanzien van het huis een harmonische en niet
alledaagse uitstraling.

Ideaal voor renovatie

Sectionaaldeur type GSW 40. Zijdeur, voordeur met designmotief

Het demonteren van de oude garagedeur en het
plaatsen van een nieuwe CarTeck sectionaaldeur
gebeurt snel en zonder rommel binnen 1 dag –
ook met het plaatsen van de motor en inclusief
afvoeren van de oude deur. Nauwkeurige passende formaten voor renovatie die wij op voorraad
hebben, garanderen zeer korte levertijden.
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Schoonheid in staal
Garagesectionaaldeur type GSW 40
• 4 0 M M D I K K E S TA A L S E C T I E S
• DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR
C F K - V R I J E K E R N VA N H A R D P U R - S C H U I M
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Oberfläche
Oppervlak
„woodgrain”
"woodgrain"
Grote verscheidenheid aan designs
De CarTeck sectionaaldeuren van
oppervlakteveredeld staal met groeven zijn er in vier representatieve
oppervlaktestructuren:
"woodgrain", "stucco", "microgeprofileerd" en in een esthetische,
minimalistische designvariant:

Oppervlak "stucco"

het oppervlak "glad“.

Oppervlak "microgeprofileerd"
Fraai vormgegeven beglazingen
vormen een kenmerkend element

NIEUW

in de vormgeving en vergroten
de attractiviteit. Laat uw smaak de
doorslag geven.
Beglazing type C

Oppervlak "glad"

Rechthoekige beglazing

Uitvoering:
SAN-dubbelglas,
16 mm helder of
gestructureerd,
in kunststof frame.

Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren,
helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).
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Ontwerp uw eigen deur met de CarTeck
konfigurator op het internet www.teckentrup.biz

Elegant ontwerp met groeven
DE KLASSIEKER IN EEN NIEUW JASJE

Beglazing met kruis

Classic-beglazing

Beglazing met ruiten
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Aluminium lichtsectie

Alle deuren naar keuze met bijpassende zijdeur,
zie pag. 22.

Garagesectionaaldeur type GSW 40
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Oppervlak "woodgrain"
Heldere lijnen voor esthetische
oplossingen
De middengroef als oppervlaktestructuur vormt een interessant
designalternatief voor de standaard
groef. Teruggebracht tot een enkele
groef per sectie behoudt het
deurontwerp een royale en ruimte-

Oppervlak "stucco"

overbruggende uitstraling.
Het deurblad van oppervlakteveredeld staal is te verkrijgen in de
oppervlakken "woodgrain", "stucco",
"microgeprofileerd" en "glad".

Oppervlak "microgeprofileerd"

NIEUW
Microgeprofileerd: het exclusieve design

Beglazing type C

Oppervlak "glad"

Rechthoekige beglazing

Vele beglazingsvormen
mogelijk
Uitvoering: SAN-dubbelglas, 16 mm helder
of gestructureerd, in
kunststof frame.

Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren,
helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).
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Ontwerp uw eigen deur met de CarTeck
konfigurator op het internet www.teckentrup.biz

Royale middengroef
VOOR DE MODERNE MANIER VAN LEVEN

Beglazing met kruis

Classic-beglazing

Beglazing met ruiten
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Aluminium lichtsectie

Alle deuren naar keuze met bijpassende zijdeur,
zie pag. 22.
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Oppervlak "woodgrain"
Indrukwekkend en overtuigend
Onze sectionaaldeuren met vlakpaneel zien er bijzonder uit. De
grote oppervlakken ogen esthetisch
en geven de architectonische
vormgeving een eigen karakter.
Het deurblad van oppervlaktevere-

Oppervlak "stucco"

deld staal is verkrijgbaar in de
oppervlakken "woodgrain", "stucco"
en "microgeprofileerd".

Oppervlak "microgeprofileerd"

Hoogwaardige roestvrij
stalen frames met helder
glas of roestvrij stalen
vulling geven speciale,
glansrijke accenten.

NIEUW

Oppervlak "glad"

Bull eyes
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Beglazing type C

Rechthoekige beglazing

Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren,
helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).
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Ontwerp uw eigen deur met de CarTeck
konfigurator op het internet www.teckentrup.biz

Met groot oppervlak, vlak paneel
VOOR BIJZONDERE EISEN AAN DESIGN

Met een ruime keuze in beglazingsvarianten
Uitvoering: SAN-dubbelglas, 16 mm helder of gestructureerd, in kunststof frame.

Beglazing met kruis

Classic-beglazing

Beglazing met ruiten
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Aluminium lichtsectie

Alle deuren naar keuze met bijpassende zijdeur,
zie pag. 22.

Garagesectionaaldeur type GSW 40
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Bijzondere accenten aanbrengen
Het fraaie oppervlak met de gelijkmatig verdeelde kassette-elementen
geeft de deur een hoogwaardige

Oppervlak "woodgrain"

uitstraling.
De harmonie in het deurontwerp
wordt mede bereikt door de gelijkmatige verdeling van de kassettes.
Ook hiervoor is de elegante en tegelijkertijd ongevoelige oppervlaktestructuur "woodgrain" beschikbaar.

Projectvoorbeeld:
Garagedeur in kassetteoptiek, trendkleur mosgroen, beglazing met
ruiten om de gehele
optiek te benadrukken.

Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren,
helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).
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Ontwerp uw eigen deur met de CarTeck
konfigurator op het internet www.teckentrup.biz

In klassiek kassettedesign
S T I J LV O L L E U I T S T R A L I N G

Met een ruime keus in beglazingsvarianten
Uitvoering: SAN-dubbelglas, 16 mm helder of gestructureerd, in kunststof frame.

Rechthoekige beglazing

Beglazing met kruis

Classic-beglazing
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Beglazing met ruiten

Alle deuren naar keuze met bijpassende zijdeur,
zie pag. 22.

Vormgeving zonder grenzen
VOOR IEDERE SMAAK EEN KLEUR

Met een grote keuze
De oppervlakteoptiek kan gemakkelijk op de
eigen huisstijl worden afgestemd. Alle stalen
deuren GSW 40 zijn standaard in verkeerswit
(gelijkend op RAL 9016) leverbaar.
Optioneel is er keus uit bijna alle RAL- en NCSkleuren.
De lateiafdichting wordt altijd in de deurkleur
uitgevoerd.

Zijkozijnen – ook passend bij
Veel trendkleuren worden

de deurkleur

tegen een voordelige prijs
aangeboden, informeer bij
uw dealer.
Mosgroen

Robijnrood

Okerbruin

Zijkozijnen – ook passend bij de deurkleur
Dennengroen

Duivenblauw

Sepiabruin

Antracietgrijs

Venstergrijs

Als optie kunnen de kozijnen ook in deurkleur
worden geleverd.

Witaluminium

Grijsaluminium

Staalblauw

Lichtgrijs

Crèmewit
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…EN PASSEND BIJ IEDERE STIJL
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Garagesectionaaldeur type GSW 40
• 4 0 M M D I K K E S TA A L S E C T I E S
• DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR
C F K - V R I J E K E R N VA N H A R D P U R - S C H U I M
Oppervlak "Golden Oak"
De moderne stalen deur
met klassiek houtdecor
De stalen deuren met houtdecor van
Teckentrup combineren het karakter van
hout met de technische voordelen van
staal. Zij laten zich goed inpassen in een
architectuur van hout maar zijn toch
sterk, gemakkelijk te onderhouden en
hebben een lange levensduur. Een UV-

Oppervlak "Mahonie"

bestendig oppervlak beschermt de deur
voortdurend tegen weersinvloeden.
De optieken "geprofileerd“ (oppervlak
"glad") en "kassette" (oppervlak
"woodgrain") zijn in de aantrekkelijke
decors "Golden Oak", "Mahonie" en
"Donker eiken" beschikbaar.

Oppervlak "Donker eiken"

Optiek "kassette"
met gelijk uitziende
zijdeur.
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Fraaie UV-bestendige houtdecors
RUSTIEK IN LANDELIJKE STIJL

Aantrekkelijke
beglazingsvormen
Bij de standaard
uitvoeringen met
profilering en
kassette zijn
alle beglazingen
mogelijk.
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Garagesectionaaldeur type GSW 40
MET BIJPASSENDE ZIJDEUR
EN VOORDEUR

Architectuur van gebouwen uit één stuk
Met het nieuwe designconcept van Teckentrup
is het voor huizenbezitters mogelijk hun woning
zeer harmonisch en individueel vorm te geven
en aan de buitenwereld te presenteren.
Op basis van de variant GSW 40 "vlakpaneel" is
het mogelijk om garagedeur, zijdeur en voordeur met stijlvolle applicaties van roestvrij staal
een uniform aanzien te geven.
De aantrekkelijke en hoogwaardige designmotieven geven een speciaal accent en zorgen
voor een representatief uiterlijk van de voorzijde van uw woning.

Hoogwaardige en stabiele alu voordeur met aluminium vulling
• beproefd 3-kamer profielsysteem
• elegante, naadloze en gemakkelijk
te onderhouden profieloppervlakken, dankzij in de hoeken gelaste
stootkanten

Design 11

• driepuntsvergrendeling, zevenpuntsvergrendeling als optie
• ruime keuze uit fraai

H1

Design 1

H 10

Design 20

H 20

vormgegeven buitengrepen

H 20a
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Met designmotieven
VOOR EEN HEEL NIEUW UITERLIJK

Design 10

H 101

Design 101

H2

Design 20

H 22

Design 22

H 202
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Design 2

Design 202

De designmotieven voor voordeur en garagedeur
kunnen individueel worden samengesteld.

Exclusief deurontwerp:
Garagesectionaaldeur type GSA
VAN ALUMINIUM KOKERPROFIELEN

Oppervlak "stucco"
Mooi, robuust en duurzaam.
De innovatieve kokerprofielen met
de licht gestructureerde of gladde
alu-sandwichplaten zorgen voor een
unieke optiek van de garagedeur
en een moderne esthetische vormgeving van de huisinstallatie.
Het bijzondere alu framedesign kan
door verschillende vullingen, beglazingen en kleuren optimaal op
de wensen worden afgestemd.

Oppervlak "glad"

Het exclusieve kokerprofiel komt
door de alu-vulplaten in de oppervlakken "stucco" of "glad" uitgesproken tot zijn recht.
De profielen zijn er, gelijkend
RAL 9016, in verkeerwit (standaard).
Op verzoek ook in bijna alle eloxaaltinten en RAL-kleuren verkrijgbaar.

Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren,
helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).
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In dezelfde uitvoering als de gladde
kassetteoppervlakken
is ook een zijdeur
van aluminium kokerprofielen leverbaar.

Alu-kokerprofiel
met SAN dubbele
beglazing, 16 mm
helder.

Alu-kokerprofiel
met SAN dubbele
beglazing, 16 mm
gestructureerd.
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Garagesectionaaldeur type GSH
E C H T H O U T, V O O R E E N
N AT U U R L I J K E U I T S T R A L I N G

Onbehandeld

Grote uitstraling

Afhankelijk van smaak en stijl

Hout straalt warmte uit en onder-

van het huis zijn uiteenlopende

streept het natuurlijke karakter.

oppervlakken leverbaar.

Voor onze GSH-sectionaaldeuren

Of het nu gaat om horizontale

gebruiken wij drie houtsoorten:

profilering, kassette of gefreesde

de Noors vuren van uitstekende

motieven, er is genoeg keus om

kwaliteit, overzeese hemlock met

wat betreft de vormgeving aan

fijne nerf en meranti. De deuren

alle wensen tegemoet te komen.

worden al in de fabriek met een
Grenen

milieuvriendelijke kleurloze
impregneeroplossing beschermd
tegen schimmelvorming, rotting
en ongedierte in hout.
Ter bescherming tegen weersinvloeden en UV-straling zijn alle
houtsoorten af fabriek ook in de
tinten grenen, eiken, teak en

Eiken

noten verkrijgbaar.

Teak

Deurbladoptiek
"Horizontale profilering"

Noten

Noors vuren
Hemlock
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Individueel geproduceerd
OP AMBACHTELIJKE WIJZE GEBOUWD

Deurbladoptiek
"Kassette"

Noors vuren
Hemlock

Deurbladoptiek
"Visgraat", type 1

Deurbladoptiek
"Visgraat", type 1

Noors vuren
Hemlock

Noors vuren
Hemlock
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De bijpassende zijdeur
GEÏSOLEERD EN VEILIG

Bij alle garagedeuren zijn ook gelijk
uitziende zijdeuren leverbaar.
Uitvoering zijdeur:
• kozijn en deurframe van de deurvleugel van hoogwaardige, geëxtrudeerde aluminium profielen in de
kleur van de deur en van binnen in
verkeerswit (gelijkend RAL 9016);
• deurvullingen met dezelfde optiek
als de garagedeur;
• met driezijdig rondlopende, dubbele
aanslagafdichting;
• vloerafdichting met dezelfde optiek
als het garagedeurblad in EPDM-

Zijdeuren:
passend bij de
deur met
grote keuze in
kleuren.
Op verzoek
ook met
beglazing.

kwaliteit ;
• met kunststof krukgarnituur, slot en
profielcilinder ;
• bij houten zijdeuren: kozijn en
deurframe van de deurvleugel van
massief hout.

Dubbele afdichting
Extra voor het rondom afdichten van
de deurvleugel is ook het deurframe
voorzien van een 3-zijdige afdichting.

Tegen verrotting beschermde
bodemafdichting
De bodemafdichting van elastisch en
aanvriesbestendig EPDM rubberprofiel
vormt in combinatie met de oploopdrempel de onderste afsluiting.
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Hoogwaardige scharnieren
Fraai vormgegeven schroefscharnieren van
aluminium met beveiligde scharnierbouten,
bemoeilijken het optillen van de deur, zijn
verstelbaar en kunnen achteraf worden
afgesteld.

CarTeck sectionaaldeuren
... I D E A A L B I J S A N E R E N O F R E N O V E R E N
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snel en voordelig
Vervang uw oude garagedeur voordelig en zonder problemen door een
nieuwe CarTeck sectionaaldeur.
Onze gunstige formaten voor renovatie zijn speciaal afgestemd op oude
garages. In nog geen dag vervangt
uw vakman snel en zonder rommel
de deur en neemt de oude deur mee
voor deskundige afvalverwerking.

Plan samen met ons uw deur, wij leveren
deze snel en veilig verpakt.

Voor alle garagetypen.
CarTeck sectionaaldeuren
kunnen in alle garageopeningen worden toegepast.
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Moderne aandrijftechniek ...
V O O R E E N C O M F O RTA B E L E B E D I E N I N G

Alle deuren zijn voorbereid
voor het plaatsen van een
elektrische aandrijving

Uitvoerige informatie
vindt u in onze speciale
brochure "Aandrijvingen".

Levering
standaard met
een 2-kanaals
handzender.
Dankzij de elektrische motor met
afstandsbediening kan het openen en

868 MHz

sluiten gemakkelijk vanuit de auto
worden geregeld. Dat is vooral prettig
als het regent, koud en donker is.

Betrouwbare inbraakwering:
een elektronische opschuifbeveiliging verspert onbevoegden
de toegang.

CarTeck motoren.
Iets beters kan een deur niet overkomen.
De topprestaties in een oogopslag:
• alle componenten zijn fraai vormgegeven en optimaal op de garagedeur
afgestemd;
• tegen manipulaties beveiligde digitale
afstandsbediening;
• automatisch in- en uitschakelen van
de garageverlichting;
• door geïntegreerde soft start en soft
stop bij openen en sluiten gaat de deur
langer mee;
• speciaal uitschakelautomatisme zorgt
voor extra veiligheid zoals bij spelende
kinderen;
• trefzekere bescherming tegen inbraak
Een elektronische opschuifbeveiliging
verspert onbevoegden de toegang.

Aansluitconsole voor
aandrijving (bij levering
inbegrepen):
Optisch aansprekende console.
Installatie van de elektrische
aandrijving ook achteraf mogelijk.
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CarTeck 211accu/accu solar

NIEUW

VOOR GARAGEDEUREN ZONDER
STROOMAANSLUITING
Het onafhankelijke accusysteem
Vaak staan garages iets verder
verwijderd van het huis en hebben
ze geen elektriciteitsvoorziening.
In een dergelijk geval garandeert
de CarTeck 211 accu met voorbekabeld motoraggregaat en mobiele
accueenheid een vlekkeloze deuraandrijving. De accukoffer is uitermate handzaam en gemakkelijk te
verplaatsen. Na ca. 2 maanden
looptijd geeft het signaal aan dat
het tijd is om op te laden. Daartoe

CarTeck 211 accukoffer:
met transportvriendelijke
greep. Gebruiksduur in
volledig geladen toestand
ca. 60 dagen.

wordt de accu met de oplader 's
nachts op een stopcontact aangesloten en gemakkelijk opgeladen.

AANGEDREVEN DOOR DE ZON
CarTeck 211 accu-solar – het speciale
comfort
Bij het aandrijfsysteem CarTeck 211 accu-solar
vervalt het handmatig opladen van de
accu. De accu wordt door een solarmodule,
bijvoorbeeld op het dak van de garage
door de zon van stroom voorzien.

CarTeck 211 accu solarmodule: eenvoudig te bevestigen. Afm.: 585 x 340 x 225 mm, gewicht: 4,3 kg.
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Doordachte details
PAT E N T E O P L O S S I N G E N –
V O O R K WA L I T E I T D I E L A N G E R M E E G A AT

Teckentrup

PATENT

Bij de garagesectionaaldeuren van Teckentrup zijn

Nauwkeurig passende
verbindingen van de secties:
slijtagearme scharnieren van
verzinkt staal verbinden de
verschillende secties en maken
het deurblad extra veilig.

alle technischen details perfect op elkaar afgestemd.
Deze garanderen een stille deurloop, een groot bedieningsgemak en veiligheid waarop u kunt vertrouwen.
Teckentrup

PATENT

Geprofileerd veerkanaal
(wettelijk beschermd) :
de profilering van het het veerkanaal vermindert de wrijving
tussen loopvlakken en de
"veergeleiders" van speciale
kunststof – dit garandeert een
nog lichter lopen van de deur.

Zekere, rustige deurloop:
de stevige zijscharnieren met geïntegreerde vingerknelbeveiliging
nemen de gepatenteerde excenter-rolhouders op. Deze bestaan
uit slijtbestendige, speciale kunststof en dempen het loopgeluid
van de deurrollen. De kunststof
menging zorgt voor een onderhoudsvrije rolfunctie.

Noodontgrendeling
(optie):
met de optionele noodontgrendelingsset kan de
deur ook bij stroomuitval
worden geopend.

Onze uitrusting bij handbediende deuren
Greepgarnituur:
om letsel te voorkomen zijn alle
deuren standaard voorbereid voor
een elektrische aandrijving en
dus zonder greepgarnituur.
Bij handbediening is echter een
fraai vormgegeven kunststof
greep beschikbaar.

Deurstopper:
handbediende deuren winnen
door de in de looprail
aangebrachte deurstopper
meer doorrijhoogte.
Deze deurstopper kan zonder
problemen worden geïnstalleerd
en op ieder moment achteraf
worden geplaatst.

NIEUW
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Schriftelijk
vastgelegde veiligheidskenmerken
VOLDOEN NU AL AAN DE RICHTLIJNEN
VAN DE NIEUWE 13241-1 NORM
TÜV-geteste veiligheid conform de nieuwe DIN EN 12604
Vingerknelbeveiliging binnen
en buiten:
gepatenteerde vingerknelbeveiliging voorkomt gevaarlijke openingen tussen de secties.
Scharnierlappen
dichten de middenscharnieren
volledig af.

Ingrijpbeveiliging:
Ingrijpbeveiliging vanaf de
zijkant voorkomt per ongeluk
grijpen tussen kozijnstijl en
looprails.

Overtuigende kwaliteit en prestaties
Prestatiekenmerken volgens gegevens van de EN 13241-1
Dubbele zekerheid:
het meervoudige veersysteem
aan beide kanten van de looprail
compenseert optimaal het
gewicht van de deur in iedere
situatie. Voor extra zekerheid
zorgen bovendien de dubbele
ophangkabels aan iedere kant.
Ook bij breuk van kabel of veer
blijft het deurblad op zijn plaats
en blijft openen en sluiten
daarna mogelijk.

Warmtetransmissie
(DIN EN ISO 12428)

lamel 40 mm:
U = 0,56 W/m2k
alleen deurblad zonder beglazing: U = 0,95 W/m2k
Ingebouwde deur:
U = 1,48 W/m2k*
*10 m2 deuroppervlak zonder beglazing

Luchtdoorlatendheid
(DIN EN 12426)

Klasse 2

Weerstand tegen windbelasting (DIN EN 12424)

Klasse 3

Weerstand tegen het
binnendringen van water
(DIN EN 12425)

Klasse 3

Eigenschappen bij brand
(DIN EN 4102)

Deurbladelement grondstof klasse B 2
(normaal ontvlambaar)

Middendichtingen:
de garagedeur is tussen de
verschillende secties over de
gehele breedte afgedicht.

Vloerafdichting:
een vloerafdichting bestaande
uit een elastisch EPDM rubberen
profiel, dat bestand is tegen
rotten en aanvriezen, vangt
oneffenheden in de vloer op en
beschermt tegen kou en vocht.

Zeer lange levensduur door meerlaagse opbouw
Dichtingen aan de zijkant:
een dichtingslip aan beide
kanten zorgt voor optimale
isolatie en afdichting.

Polyester bandcoating
Grondlaag
Galvanisch veredeld
Hoogvast staal
Galvanisch veredeld

m
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Inbouwdiepte sectionaaldeur
U W C A RT E C K S E C T I O N A A L D E U R G S W 4 0 O P M A AT

S

B Doorrijhoogte (= bestelmaat)
H Binnenwerkse hoogte (= bestelmaat)

S Boven- Binnenwerkse doorrijhoogte

Met aandrijving

115 mm

compleet vrij Standaard uitvoering

Handbediening

240 mm

– 25 mm

Standaard uitvoering

Handbediening
Handbediening

115 mm
115 mm

– 150 mm
– 80 mm

Met aandrijving

240 mm

geheel vrij

Speciale uitvoering
Speciale uitvoering met deurstopper
(zie toebehoren GSW-deuren)
Speciale uitvoering met set –
125 mm verlengde toprolhouder
(zie toebehoren GSW-deuren)

Bij 90 graden
gedraaide aandrijving
vermindert de
dikte met 150 mm

Binnenwerkse doorrijhoogte = H

Uitrusting:

ruimte

▼

▼

82,5
▼

▼

82,5
▼

Deurafmetingen en inbouwdiepten met

Bestelmaat B = binnenwerkse breedte

▼

▼

S Bij zeer grote deuren garanderen versterkte rolhouders het duurzaam functioneren. Daardoor neemt de bovenruimte met ongeveer 25 mm toe (zie aanduiding in de tabel

▼

▼

De binnenwerkse hoogte komt overeen met de afstand van de afgewerkte vloer tot aan
de onderkant van de latei. Denk bij de planning ook aan het verminderen van de afstand
door het aanbrengen van een harde vloer of asfalt.

).

-aandrijving

3000

Inbouwdiepte
4320 mm

2875
2750
Hoogte in mm = H

2625
2500

3560 mm

2375
2250

3310 mm

2175
2125
2050
2000
1925
1875

Breedte mm 2000 2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

Deurafmetingen en inbouwdiepten zonder

-aandrijving

3000

Bestelmaat B = breedte mm
Inbouwdiepte
3645 mm

2875
2750

3520 mm

Hoogte in mm = H

2625
2500

3395 mm

2375
2250

3170 mm

2175

3045 mm

2125
2050

2870 mm

2000
1925
1875
Breedte mm 2000 2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

Direct programma

Magazijnafmetingen van fabriek overeenkomstig de actuele prijslijst.
Alle magazijnafmetingen ook met beglazing en in gekleurde uitvoering
met verkorte levertijd. Vraag ernaar bij uw dealer.
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Bestelmaat B = breedte mm

Benodigde
bovenruimte

▼

Diepte zie tabel "inbouwdiepte zonder aandrijving"

▼

▼

Diepte zie tabel "inbouwdiepte met aandrijving"

▼

▼

De volgende gegevens over de afmetingen graag in acht nemen om exacte montage en
nauwkeurig functioneren van de CarTeck garagesectionaaldeuren te garanderen.

Inbouwmaten zijdeuren
PASSEND BIJ ALLE DEURTYPEN

491

935

2375

468

1140

2250

554

1035

2125

522

985

2000

491

935

1875

468

1140

Inbouw in de latei

Opgelet:
Buitenwerkse kozijnmaat =
bestelmaat

Ruwbouw bestelmaat

Ruwbouw bestelmaat – 20 mm = netto doorgangshoogte

Ruwbouw bestelmaat + 50 mm = BWKM

Inbouw achter de latei

X

2500

Ruwbouw bestelmaat

Afmeting X
(Kruk)

Ruwbouw bestelmaat – 80 mm = netto doorgangshoogte

Hoogte van
de secties

Ruwbouw bestelmaat – 10 mm = BWKM

Deurhoogte

Alle afmetingen in mm.

Afhankelijk van de deurhoogte; hieruit blijkt de
sectiehoogte en de hoogte van de kruk.

Ruwbouw bestelmaat

Ruwbouw bestelmaat + 100 mm = BWKM

Ruwbouw bestelmaat – 10 mm = BWKM

Ruwbouw bestelmaat – 40 mm =
netto doorgangsbreedte

Ruwbouw bestelmaat – 150 mm =
netto doorgangsbreedte

Ruwbouw bestelmaat
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Teckentrup kwaliteitsdeuren
VEILIGHEID RONDOM HET HUIS

Teckentrup veiligheid

Beveilig en bescherm uw woning

van de kelder tot het dak ver-

met multifunctionele kwaliteits-

trouwt u bij de planning van uw

deuren van Teckentrup:

woning ook bij veiligheids- en

• van staal, volledig gegalvani-

multifunctionele deuren op de
bewezen kwaliteit van
Teckentrup.
Van de kelder tot het dak kunnen
de verschillende ruimten met

seerd, gepoedercoat;

• zeer stevig;
• gemakkelijk te reinigen;
• zeer lange levensduur;
• ziet er aantrekkelijk uit.

speciale deuren worden
beschermd: tegen inbraak, lawaai,
warmteverlies, brand of vocht.
Zijn er kinderen, honden of katten
in huis dat moeten de deuren

Veiligheidsdeuren

ook in het normale woongedeelte

Ter bescherming tegen inbraak.

zeer sterk zijn, zodat er niet

Getest volgens DIN V ENV 1627,

binnen de kortste tijd weer een
renovatie voor de deur staat.

Weerstandsklasse 2,
met 3-voudige vergrendeling.
Extra brandvertragend
en rookdicht.

Binnendeuren

Brandwerende deuren

Multifunctionele deuren

Van metaal, uiterst stevig, maar

Van staal, voor het veilig afsluiten

Stevige, warmtegeïsoleerde stalen deuren

zeer gerieflijk. In verschillende

van tank- en verwarmingsruimten.

beveiligen het huis en besparen energie.

kleuren en design, ook geschikt

Ook in rookdichte uitvoering

Zij hebben een lange levensduur en zijn

als prikbord voor magneten.

verkrijgbaar.

ook met beglazing verkrijgbaar.
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Ons programma
CarTeck garagedeuren
WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR
VOORUITGANG
Op de toekomst gerichte nieuwe ontwikkelingen en voortdurende
verbeteringen aan bestaande systemen staan bij Teckentrup hoog in
het vaandel. Onze innovatieve oplossingen en creatieve ideeën zijn
bij de productie van de verschillende deurtypen steeds opnieuw baanbrekend. Tot het garageprogramma van CarTeck behoren bijvoorbeeld
ook nog andere deursystemen met innovatieve technieken en
CarTeck sectionaaldeur GSW van staal

veelzijdige ontwerpen.
Win informatie in en vertrouw op de specialisten van deuren en garagedeuren. Op basis van industriële ervaringen wordt iedere garagedeur
met de grootste zorg geproduceerd. Bij Teckentrup komt alles uit één
hand. Wij beschikken over een van de modernste productie-installaties
van Europa en zijn met 15 vestigingen in Duitsland en samen met andere
partners in Europa en overzee klaar voor de toekomst. Op een flexibele
en klantgerichte manier vervullen wij de wensen naar individuele en
hoogwaardige deuren. Vertrouw op ons.

CarTeck sectionaaldeur GSH van hout

Punten5garantie
1
●

5 jaar fabrieksgarantie op looprollen, scharnieren, veren, kabelrollen
en kabels onder normale belasting van max. 5 deurbewegingen
(open /dicht) per dag

2
●

10 jaar fabrieksgarantie op het paneel tegen doorroesten van binnen naar
buiten

3
●
4
●

10 jaar fabrieksgarantie op loslaten van staal van het schuim

5
●

10 jaar fabrieksgarantie op grondafdichting, tussendichtingen, dichtingen
aan de zijkant en lateidichting tegen verrotten

CarTeck sectionaaldeur GSA van aluminium

10 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en fabrieksfouten van alle niet
bewegende kozijndelen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of
waarvan de bruikbaarheid aanzienlijk is afgenomen

Wij vragen om uw begrip dat de gebreken onmiddellijk schriftelijk moeten
worden gemeld; op verzoek kunnen de betreffende onderdelen worden
toegezonden. De kosten van demontage, montage, vracht en porto kunnen
helaas niet voor onze rekening komen.

CarTeck plafondpanelendeur

Uitvoerige informatie over de
multifunctionele deuren en
veiligheidsdeuren van Teckentrup
vindt u in onze prospectus
"Speciale deuren".
CarTeck kanteldeur
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Door heel Europa ...
…BEREIKBAAR VOOR ONZE KLANTEN

Hoofdvestiging
Fabriek Verl-Sürenheide

Fabriek Grosszöberitz

Internet: www.teckentrup.biz

Technische wijzigingen voorbehouden.
02.5/05/ 07 (NL) 119.286
De afbeeldingen en producten in deze brochure
zijn slechts voorbeelden. De getoonde uitvoering
van deze producten komt derhalve niet altijd
overeen met het standaard aanbod.

T30/T90Brandwerende
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Geluidwerende
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OPENEN
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