Uw poortspecialist als maatwerk belangrijk is!

Met een poort van All-Port kiest u voor een maximale
betrouwbaarheid gekoppeld aan een optimaal bedieningscomfort en
een vooruitstrevend design.
De automatische poorten zijn ontwikkeld volgens de nieuwste
veiligheidsnormen en zijn volgens de Europese richtlijnen
gecertificeerd. All-Port poorten hebbben een zeer hoog
bedieningscomfort daar de poort en de automatisatie perfect op
elkaar zijn afgestemd.

Laat onze poortspecialist bij u langskomen en verbaas u over onze opmerkelijke prijs – kwaliteitsverhouding, waarbij een
elektrisch bediende sectionale poort dichter binnen uw bereik ligt dan u ooit had durven dromen. U zal zien dat kwaliteit
niet onbetaalbaar hoeft te zijn, zowel voor nieuwbouw als renovatie.
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• All-Port Hoesch Panelen
Stucco
geprofileerd

Stucco NIET
geprofileerd

VLAK geprofileerd

Wil men een modern en
onderhoudsvriendelijk paneel, dan is dit de perfecte keuze.

Dit is een zeer onderhoudsvriendelijk en dankbaar paneel dat past bij
alle woningstijlen.

Houtnerf niet
geprofileerd

VLAK NIET
GEPROFILEERD

Microline

De rustieke zachte indruk
van het paneel past ten
zeerste bij de fermettestijl.

Strakke lijnen zorgen voor
een elegant uiterlijk. Deze
panelen weerspiegelen
een moderne huisarchitectuur en komen
bijzonder tot uiting in
heldere,
vriendelijke
kleuren.

Door de horizontale belijning camoufleert men
de overgang tussen de
gestapelde
panelen
waardoor de deur uit 1
geheel lijkt te bestaan.

Door het wasbordeffect
creëert men een lichtspeling in de kleur. De
speciale vorm van het
paneel leent zich voor
meerdere types van
woningen.

• All-Port Kingspan Panelen
Stucco
geprofileerd

Cassette houtnerf
Door de fraaie reliëfvlakken in combinatie met
de
houtnerfstructuur
krijgt men een klassieke
uitstraling en tevens
een luxueus uiterlijk.

Dit is een zeer onderhoudsvriendelijk en dankbaar paneel dat past bij
alle woningstijlen.

Rustieke Eik

Houtnerf middenprofilering
Dit is een zeer onderhoudsvriendelijk en dankbaar
paneel dat past bij alle woningstijlen.

HOUTNERF
geprofileerd

Lichte Eik

Door de horizontale belijning lijkt het of de poort
uit planken bestaat.
Deze
camoufleren
tevens de overgang
tussen de gestapelde
panelen waardoor de
deur uit 1 geheel lijkt te
bestaan.

Donkere EIk

Deze detailgetrouwe designpanelen geven uw poort een realistisch houtkarakter. De Oak Finish heeft een hoge
kras- en UV-resistentie.

• All-Port Houten Panelen
Planchette
De dikte van de panelen is
56 mm. De hoogte van
de planchetten is afhankelijk van de houtsoort
12 à 14 cm.
Alle panelen hebben een
gelijke hoogte.

vlak
De dikte van de panelen is
56 mm. Enkel in meranti
kader met bruynzeel
oppervlak beschikbaar.
Alle panelen hebben een
gelijke hoogte.

cassette
De dikte van de panelen
is 45 mm. Het cassettemotief kan in alle
vormen en grootten
geproduceerd worden.
Alle panelen hebben een
gelijke hoogte.

Hout blijft eigentijds. Wij bieden u alle mogelijke houtsoorten aan in verschillende uitvoeringen en staan open voor de eigen creativiteit van onze klanten.

