
Gararol-poorten,
veilig, comfortabel

en isolerend.



VEILIGHEID 
COMFORT
ISOLATIE

Gararol-poorten bieden een interessante oplossing voor uw garage.
Met Gararol-poorten biedt Building Plastics een passende

oplossing voor elke nieuwbouw of renovatie.
Gararol-poorten worden uit volgeschuimde aluminium profielen

vervaardigd en bieden een hoge graad van veiligheid,
comfort en isolatie.

Deze toekomstgerichte grondstoffen zijn licht,
stevig en goed isolerend.

Vele RAL-kleuren en gefolierde bicolor profielen
zorgen ervoor dat uw poort perfect in harmonie is

met uw ramen of met uw huis.



DISCRETE INBOUW,

ONOPVALLEND VEILIG EN

COMFORTABEL.

De Gararol Deluxe is een rolpoort die standaard voorzien is

van een kast. Hierdoor bekomt u een rolpoort

die mooier oogt en nog stiller functioneert.

Zoals alle rolpoorten zorgt de Gararol ervoor dat U uw

plafondruimte niet verliest en er plaats vrij blijft

om eventueel fietsen of andere zaken op te hangen.

De motor, de afstandsbediening en de noodstangbediening (in geval

de electriciteit uitvalt), de opstootbeveiliging (anti-diefstal) en de

onderdorpelbeveiliging worden standaard meegeleverd.

De sturing die de motor stuurt is voorzien van verschillende

beveiligingsfuncties zodat deze voldoet aan alle Europese normen.

De kast bergt de rolpoort op en zorgt
op die manier voor een elegant geheel.

Standaard
noodstangbediening



NIEUWBOUW, RENOVATIE, WINKELETALAGES

OF INDUSTRIELE POORTEN,

DE GARAROL STANDARD

IS ER VOOR ELKE TOEPASSING

De Gararol Standard is alsook

een rolpoort die altijd voorzien

is van een noodstangdbediening,

motor, afstandsbediening en

opstootbeveiliging.

Het verschil met de

Gararol Deluxe is dat er binnen

geen kast gebruikt wordt en dus

ook geen zijstukken om de kast

dicht te maken.

Naast de volgeschuimde

profielen zijn ook de

geëxtrudeerde, dubbelwandige

profielen EX61 en EX78

beschikbaar. Deze  profielen zijn

zeer sterk, stormbestendig

(windstoten >300 km/u zijn

geen probleem) en in alle

RAL-kleuren verkrijgbaar.

EX78



Oppervlaktes tot 30 m2 vormen

geen probleem voor de Gararol

Standard.

De volgeschuimde profielen isoleren goed
en zijn in vele RAL kleuren verkrijgbaar



EXTREEM COMFORTDe Gararol Sectional is een

sectionale poort die vervaardigd is

uit volgeschuimde BP77 profielen.

Het grote voordeel t.o.v. de

gewone sectionale poort is het

zeer geringe plaatsverlies onder

het plafond. Door met kleinere

profielen te werken hoeven de

panelen niet te kantelen en heeeft

U minder verlies in de hoogte.

De aluminium zijgeleiders zorgen

tevens voor een mooie afwerking.

De Gararol Sectional beweegt

volledig geruisloos.

Weinig hoogteverlies : kleine

profielen maken een kortere

bocht mogelijk



MEER VEILIGHEID : ONDERDORPELBEVEILIGING,

OPSTOOTBEVEILIGING, NOODSTANGBEDIENING,

GARAGEVERLICHTING

een verlichtingselement dat uw garage verlicht eens de sturing

geactiveerd wordt.

De standaard opstootbeveiliging zorgt ervoor dat de rolpoort niet

meer omhoog kan gaan eens ze gesloten is. Zo houdt U ongewenst

bezoek buiten.

Tijdens een stroomdefect kan je gebruik maken van de

noodstangbediening om de poort te openen.

Onze rolpoortsturing bevat standaard

een draadloze onderdorpelbeveiliging.

Dit houdt in dat de poort onmiddellijk

terug omhoog gaat wanneer ze ergens

op botst tijdens het naar beneden

gaan. U kan onze sturing bedienen

met een zender of aan de sturing

zelf. Deze is eveneens voorzien van 



Alle profielen zijn van een zeer hoge kwaliteit en worden in eigen

huis vervaardigd. Het volgeschuimde profiel zorgt voor een goede

isolatie tegen extreme temperaturen en geluidsoverlast.

Ieder profiel is in veel kleurvariaties verkrijgbaar, terwijl ook gefo-

lierde bicolor profielen tot te mogelijkheid  behoren.

Hiernaast vindt u een greep uit ons kleurenpallet.

DE IDEALE GARAGEPOORT

Standaard onderdorpelbeveiliging

Standaard elektrische motor + afstandsbediening

D E A L E R

Vele standaardkleuren en Bicolor combinaties verkrijgbaar

Super isolerend

Standaard met opstootbeveiliging en noodstangbediening

Gelakte profielen

Gefolierde profielen
in bicolor


