Gararol-poorten
• isolerend
• veilig
• comfortabel

EN 13659:2004

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 grondstof is 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.

Gararol
• discrete inbouw
• comfortabel
• verliest geen plafondruimte

De Gararol is een rolpoort die standaard voorzien is van een kast. Hierdoor bekomt u een rolpoort die mooier oogt en nog stiller functioneert.
Maar u kan ze ook verkrijgen zonder kast als u ze
wenst in te bouwen.
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Gararol
extreem comfort

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. Het rolpoortpantser bestaat uit dubbelwandige volgeschuimde aluminium profielen
die een goede isolatie bieden. De profielen zijn
beschikbaar in alle RAL kleuren.
Een motor, afstandsbediening, opstootbeveiliging
(anti-diefstal) en onderdorpelbeveiliging (obstakelherkenning) kunnen steeds voorzien worden.

ER90

Uw winkeletalages kunnen we uitrusten met
2 verschillende producten.
Met behulp van enkelwandige geperforeerde
profielen (ER90) kan een etalage perfect worden
afgesloten worden terwijl er toch een doorkijkpercentage wordt behouden.
De maximale breedte is 6 meter.
De pantsers zijn in alle RAL kleuren verkrijgbaar.

Ook voor winkeletalages
biedt Gararol
interessante oplossingen.

ER90
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Gararol
industriepoorten

De gararol industriepoorten bestaan uit stalen 77
mm of 95 mm lamellen.
Ze bieden een goede oplossing voor grotere oppervlaktes (tot maar liefst 45 m2).

Ook doorkijklamellen
zijn verkrijgbaar.

Blokmotoren en een sturing van GFA zorgen
voor de goede werking van de industriepoort.

Stalen
profielen bieden de
mogelijkheid om tot
grotere oppervlaktes
te gaan.
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Gararol,
de ideale garagepoort

Gararol poorten zijn altijd voorzien van het
CE-label. Alle profielen zijn van een zeer
hoge kwaliteit. De profielen zorgen voor een
goede isolatie tegen extreme temperaturen
en geluidsoverlast. Ieder profiel is in veel kleurvariaties verkrijgbaar, terwijl ook gefolierde bicolor
profielen tot de mogelijkheden behoren.
Hieronder vindt u een greep uit ons kleurenpallet.

Gelakte profielen

WIT
RAL 9010

CREME
RAL 9001

BEIGE

GRIJS

ALU METAL
RAL 9006

IVOOR
RAL 1015

STAALBLAUW
RAL 5011

ROOD
RAL 3004

Makassar

DONKERGROEN
RAL 6009

ANTRACIET GRIJS
RAL 7016

ZWART
RAL 9005

DONKERBRUIN
RAL 8019

OLIJFGROEN
RAL 6021

GOUDEN EIK

Gefolierde profielen in bicolor

dealer

