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De Unipro sectionaaldeur biedt een uitzonderlijk thermisch en akoestisch comfort. Het 

ontwerp bestaat uit 40 mm dikke panelen gevuld met isolerend schuim, een 

afdichtingssysteem langs de volledige rand en een afdichtingsrubber tussen de panelen. 

Het kozijn dat zich met de volledige vlakte aansluit tegen de muur van de garage 

vriest niet aan. Met de keuze voor een UniPro garagedeur beschermt u het 

gebouw en de bewoners tegen koude en lawaai.

Kenmerken

• Deurblad is gemaakt van 40 mm stalen panelen gevuld met polyurethaanschuim

• Constructie met gegalvaniseerde stalen elementen

• Deurblad beweegt langs de verticale en horizontale rails

• Volledig afgedicht langs alle randen evenals de paneelovergangen

• Onderste paneel voorzien van een afdichting die naadloos aansluit op de 

ondergrond

• Panelen zijn voorzien van een bescherming die knelling van de vingers voorkomt 

• Beschikbaar in een manuele en geautomatiseerde versie 1) Voor poorten/deuren met afmetingen 5500 x 2250 mm. 

(2) Voor poorten/deuren met afmetingen 3000 x 2500 mm



Veiligheid en functionaliteit

1. Speciale geprofileerde 

panelen (aan de binnen- en 

buitenkant) voorkomen het  

knellen van de vingers tussen 

paneelovergangen, scharnieren  

en montagepunten

2. Kabelbreukbeveiliging

beschermt tegen het omlaag 

vallen van het deurblad na 

kabelbreuk

Design en opties

Bij de UniPro sectionaaldeur zijn de kleur- en 

ontwerp opties eindeloos. De garagedeur wordt

voor u op maat gemaakt, passend bij de stijl van

de woning, en kan compleet worden afgestemd op 

uw wensen en eisen. Het grote pakket keuzeopties 

geeft de mogelijkheid om van klassiek tot modern 

een garagedeur te ontwerpen. 

Oppervlaktestructuur

3. Fotocellen zorgen ervoor dat de deur stopt en niet verder sluit als er een obstakel in de 

dagopening gedetecteerd wordt.

4. Overbelastingsbeveiliging als de deur in contact komt met een obstakel dan stopt de 

ingebouwde schakelaar de deur en laat deze teruglopen

5. Geïntegreerde beveiliging indien de torsieveer springt verzekert het een maximum aan 

veiligheid

6. Solide constructie en een uniek vormingsproces van het plaatstaal is de basis van een 

goed geconstrueerde sectionaaldeur

Vensters    Ruim 10 verschillende stijlen. Functioneel vol-glas of decoratieve motieven



Geleverd 

door

Afhankelijk van de hoogte van de bovendorpel zijn er verschillende types veringen en geleidingen beschikbaar.

Maak een afspraak voor gratis advies op maat: 050 820 0464 / info@portenda.nl

1. Zonder profilering (glad)

2. Paneel met hoge profilering

3. Laag geprofileerd paneel 

4. Cassette profilering

5. V-groef profilering

6. Panelen met decoratieve 

RVS elementen

UniPro modellen

1 2 3
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Handvaten & klinken

Keuze uit knop in 7 verschillende RAL-kleuren,

mat of glanzend. Of deurklink PVC-1 

Kleuren

Voor de UniPro sectionaaldeur is er een 

uitgebreid kleurengamma van meer dan 

200 RAL-kleuren beschikbaar. Evenals 

maar liefst 29 coatings in houtkleur (fineer) 

of metaal-look. Hierdoor is het mogelijk om 

bij iedere gevel, kozijnkleur en specifieke 

kleurwens de passende, duurzame 

afwerking te vinden.

Vraag het complete overzicht van opties en 
kleuren aan via info@portenda.nl


