Zijdelingse
sectionaaldeuren

ADK:
De juiste
keuze!
ADK biedt ook zijdelingse
sectionaaldeuren uit pure aluminium
frame contructies aan. Daarmee
worden er bij de vormgeving van de
deur geen grenzen gesteld aan de
creativiteit.

ADK werkt uitsluitend met hoogwaardige
materialen waardoor er een uitstekende
duurzaamheid wordt gegarandeerd.
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De ADK sectionale deur is het toonbeeld
van veiligheid. Volgens de laatste Europese
veiligheidsnormen zorgt zijn
knelbeveiliging ervoor dat
zelfs de kleinste vingertjes
niet tussen de panelen
gekneld kunnen geraken.
De ADK deuraandrijving
reageert op de kleinste
hindernis.

Kwaliteit.

U kunt uw persoonlijke, unieke deur
creëren met een bekleding naar keuze.

Beglazingen

Veiligheid voor de hele familie:

Uitstekende isolatie:
"Beschermt tegen koude!"

Optimale & gratis
loopdeurfunctie.

Voor iedereen, die energiezuinig wil
renoveren of bouwen. Met onze zijdelingse
sectionaaldeuren bespaart u op energiekosten!
Een paneeldikte van 40 mm en een optimale
afdichting op alle relevante plaatsen zorgen
voor een perfecte isolatie en
een uitstekende
isolatiewaarde.

Eenvoudiger en sneller kan niet! Open
de deur zo ver als voor u nodig is. De
gedeeltelijke openingsfunctie van de
zijdelingse sectionaaldeur van ADK maakt het
mogelijk: garagedeur en loopdeur in één.
Bovendien zijn er geen extra deurprofielen
nodig die het uitzicht van de deur verstoren.

Maatwerk.

10 jaar garantie!

Alle garagedeuren van ADK worden op uw
wensen geproduceerd en klantspecifiek op
maat gemaakt. U kunt kiezen uit diverse typen
en alle mogelijke kleuren. Dit maakt het
mogelijk dat er voor elke situatie een passende oplossing wordt gevonden. Zo bekomt u de
meest maximale doorrijhoogte, -breedte en
een optimaal aanzicht.

• 10 jaar fabrieksgarantie op de volledige
deur, inclusief alle onderdelen die onderhevig
zijn aan slijtage zoals rollen en scharnieren.

Kleurenpallet

Levertermijn

Naast alle RAL-kleuren, beschikken wij over een
zeer uitgebreide bibliotheek van voorradige
kleuren die gelinkt zijn aan alle recente
raamfabrikanten. Deze bibliotheek wordt
ook zeer regelmatig up-to-date gehouden.
Komt de gewenste kleur niet voor in onze
bibliotheek? Geen probleem! Na ontvangst
van een kleurstaal (raamprofiel/kleurplaatje),
maken wij samen met onze partner de kleur
identiek na zodat de kleur van de poort steeds
overeenkomt met de kleur van de ramen.

ADK staat garant voor zeer korte
leveringstermijnen en voorziet
een gedetailleerde montage- en
gebruikershandleiding. Flexibel en klantgericht
vervullen wij uw wens.

Uitgebreide fabrieksgarantie verkriijgbaar op
eenvoudig verzoek.
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Doordachte details
in één oogopslag
Alle details van onze zijdelingse sectionaaldeuren zijn perfect op
elkaar afgestemd waardoor een stille deurloop, een hoge mate van
bedieningscomfort en betrouwbare veiligheid zijn gegarandeerd.

Bovenafdichting
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Zijafdichting

Zijafdichting

Aluminium massieve looprail

3 dubbele gelegerde loopwielen

Massieve aluminium geleidingsrail

De massieve looprail zorgt voor een

Deze wielen werken mee aan een

De geleidingsrail zorgt voor een

correcte loop van het deurblad. Deze

rustige, comfortabele en vloeiende

lichte en betrouwbare loop en een

constructie is ook voor intensief

deurbeweging.

goede afdichting. Door de geringe

gebruikte poorten inzetbaar.

bouwhoogte perfect voor renovatie.

120mm hoge aluminium lateiprofiel:
De lateiprofiel kan aan de buitenzijde
gelakt worden in de kleur van de deur
of deze kan gebruikt worden als vaste
lateiprofiel bij beperkte inbouw.
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De modellen
De juiste uitvoering van uw deur
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Geprofileerd

Midden geprofileerd

De tijdloze smalle profilering van ADK herkent
u aan de perfect gelijkmatige indeling. De
profileringsafstand wordt dan ook precies aangepast
aan elke deurhoogte. Daarbij komt dat het zeer
onderhoudsvriendelijk is en bij elke woningstijl past.

Heldere lijnen voor een esthetische oplossing. De
middengroef als oppervlaktestructuur vormt een
interessant designalternatief voor de standaard
groef. Door een enkele groef per sectie behoudt
het deurontwerp een royale uitstraling.

Glad

Glad

Golden Oak

Woodgrain

Woodgrain

Mahonie

Stucco

Stucco

Paneel:

K = 0,56W/m2K

Niet geprofileerd

Microline

Indrukwekkend en overtuigend. De sectionaaldeuren
met vlak paneel zien er bijzonder uit. De grote
oppervlakken ogen esthetisch en geven de
architectonische vormgeving een eigen karakter.

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

Glad

Microline

Stucco

Woodgrain

40mm

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor
een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de
verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch
symmetrisch zicht.
De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch
onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere
deurmerken.
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Eersteklas materiaal
Panelen
• De panelen kunnen een hoogte hebben van 493mm,
525mm, 555mm of 625mm
• Isolatiewaarde: U= 0,56W/m2K
• Tweezijdige vingerknelbeveiliging met ingefreesde
rubberdichting
• Aangepaste eindkappen in functie van de
vingerknelbeveiliging, gelakt in RAL 9002
• Stevige scharnierbevestiging aan de binnenzijde
d.m.v. 4 lagen omgeplooide plaatstaal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. polyester bandcoating

Deurblad

2. grondlaag

• Opgebouwd uit dubbelwandige stalen panelen dikte
40mm met vingerknelbeveiliging
• Staalplaat dikte 2x0,5mm, opgevuld met
hoogwaardige PU-schuimisolatie (CFK-vrij)
• Zowel boven, onder als aan de zijkanten voorzien
van rubberafdichting om tocht en energieverlies te
voorkomen
• Handbediende sectionale deuren worden standaard
uitgerust met een schuifgrendel en een ingebouwd
handvat. Elektrisch bediende sectionale deuren
hebben enkel een handvat aan de binnenzijde.

3. galvanisch veredeld
4. hoogvast staal
5. galvanisch veredeld
6. hechtprimer
7. CFK-vrij PUR-hardschuim
40mm

1.
2.
3.

Oppervlakte
• De buitenzijde in grondlaag met daarboven een
polyestercoating
• Het deurblad kan uitgevoerd worden in verschillende
motieven:
• Geprofileerd: stucco, woodgrain of glad
• Middenprofilering: stucco, woodgrain, glad,
mahonie of golden oak
• Niet geprofileerd: stucco, woodgrain of glad
• Microline
• Cassettenmotief: woodgrain

4.

1. Verrottingsbestendige rubberafdichting
voor een maximale licht- en
luchtafdeling tussen secties.
2. Energiebesparende warmte-isolatie
dankzij zeer sterk PU-hardschuim. Het
speciale schuim voldoet aan de hoge
kwaliteitsstandaard voor industriële
deuren.
3. Hoge buig- en torsiestijfheid.
Beschermt tegen inbraak en maakt uw
garagedeur wind- en weervast.
4. Robuust oppervlak: eenvoudig te
reinigen. Het met een eindbehandeling
afgewerkte oppervlak is uiterst robuust
en eenvoudig te onderhouden.
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Decoratieve vormen
Aantrekkelijke beglazingstypen met wit polyurethaanframe.

Type vierkant 1

Type vierkant 2

Drie glasvarianten
Kies uit drie extreem krasvaste uitvoeringen - duurzaam mooi, krasvast glas.

SAN-dubbelglas 16 mm helder

SAN-dubbelglas 16 mm
kristalstructuur

SAN-dubbelglas 16 mm
gesatineerd, lichtdoorlatend
maar ondoorzichtig glas

Met beglazingen vormgeven
Sectionaaldeur
met ronde
of vierkant
beglazing in
roestvrijstalen
frame

Individuele accenten
Met mooie beglazingselementen kunt u het aanzien van uw garagedeur nog verder
verfraaien. Aangepast aan de zijdeur, ramen of de voordeur krijgt de architectuur van
uw huis een bijzonder indrukwekkende uitstraling.
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DE NIEUWE GENERATIE AANDRIJVINGEN
Met veiligheid & comfort voor uw garage

5 JAAR
RDA
GARANTIE

RDA GAAT DUURZAAM
LAGER ENERGIEVERBRUIK, MEER SNELHEID,
MEER KRACHT, MEER LICHT

RDA RIBBERS DOOR AUTOMOTION | Parallelweg 3b | 5165 RE Waspik | T +31 (0) 416 66 00 44 | F +31 (0) 416 66 61 33 | E info@rda-bv.nl
CONNECT MET RDA VIA TWITTER & LINKEDIN, BEZOEK WWW.RDA-BV.NL VOOR MEER INFORMATIE

Garagedeuraandrijvingen. Met veiligheid & comfort voor uw garage

Typisch RDA
Techniek die het in zich heeft

Inbraakbeveiliging door mechanische
vergrendeling

Bij het sluiten van de deur, vergrendeld de schuifvergrendeling in de aanslag van de geleiderail. Dit is
een effectieve beveiliging tegen het openwrikken.
Deze mechanische vergrendeling werkt altijd.
Ook zonder stroom! De aandrijvingen zijn SKG
gecertificeerd waardoor deze geschikt zijn voor het
politie keurmerk veilig wonen.

Intelligente uitschakelautomaat

Bij hindernissen stopt de deur direct en gaat automatisch
weer open. Inklemming is uitgesloten. De uitschakelautomaat controleert zichzelf en stelt zich indien nodig
opnieuw in. Zo kan er niets gebeuren.

Ventilatiefunctie

De vrijprogrammeerbare tweede openingshoogte
als ventilatiestand is vooral handig als de garage
niet beschikt over ventilatiemogelijkheden, zoals
ramen of zijdeuren.

Railsysteem

De 3 cm vlakke rail is verkrijgbaar met de alom
gewaardeerde zeer sterke polyurethaan
tandriem met staaldraadpantsering.

Eenvoudige en tijdbesparende
bedieningsmogelijkheden

Inleren en programmeren gebeurt eenvoudig met
een druk op de knop en via de nieuwe menunavigatie.
Zo is iedereen in staat de aandrijving snel te activeren
en te bedienen, dat bespaart u tijd en geld. Het
bewust achterwege laten van bedieningsmogelijkheden
buiten, maakt een onbewuste verstelling onmogelijk en
beschermt tegen ongewenste ingrepen.

Handzenders

Ook bij de nieuwe generatie ontvangt u de
praktische 2- of 4-kanaals handzender,
inclusief een wandhouder.

Garagedeuraandrijvingen. Met veiligheid & comfort voor uw garage

Alles in 1

De nieuwe garagedeuraandrijvingen van RDA openen
en sluiten niet alleen betrouwbaar en veilig uw
garagedeur met een druk op de knop, ze verenigen nu
ook alle innovatieve functies en voordelen in één
aandrijving: Snel-open functie, zuinige en heldere
LEDverlichting, economische stroomspaarfunctie met
0,5 W tijdens standby, effectieve inbraakbeveiliging
verhindert het openwrikken van de garagedeur,
de meedenkende, intelligente uitschakelautomaat
zorgt voor een plus aan veiligheid,
de praktische ventilatiefunctie is ideaal voor
garages zonder ramen. Deze en de vele andere
functies maken deze aandrijvingen uniek.

De nieuwe generatie aandrijvingen

IN 1 OOGOPSLAG
•
•
•
•
•

Inbraakbeveiliging door
unieke mechanische
vergrendeling
Maximale veiligheid voor
de gebruiker
Geïntegreerde
LEDverlichtingstechniek
Stroomspaarfunctie,
0,5 W tijdens standby
Eenvoudige programmering en bediening

DE NIEUWE
AANDRIJVINGEN:
GARAGEDEURAANDRIJVING

GTA 750
•
•
•
•

Geschikt voor garages
met maximaal 6
parkeerplaatsen
Max. trek- en
drukkracht 750 N
Deurmaat tot
maximaal 12 m2
Openingssnelheid
max. 220 mm/sec.

GARAGEDEURAANDRIJVING

GTA 1000
•
•
•
•

Geschikt voor garages
met maximaal 25
parkeerplaatsen
Max. trek- en
drukkracht 1000 N
Deurmaat tot
maximaal 15 m2
Openingssnelheid
max. 220 mm/sec.

MEER DAN ALLEEN
GEGARANDEERDE KWALITEIT

5 JAAR
RDA
GARANTIE

Alle RDA garagedeuraandrijvingen zijn
uitvoerig getest en dragen het TÜV-zegel
en zijn volgens de geldende normen
gekeurd. Bovendien is de 5 jaar garantie
van RDA uitzonderlijk in deze markt
en garandeert 200.000 cycli van
de deurbesturing.

DE GARAGEDEURAANDRIJVINGEN
GTA 750 & GTA1000

0.5 W

MEER SNELHEID

De geïntegreerde snelopen functie van RDA opent
uw garagedeur binnen enkele
seconden en dit tot wel 50%
sneller dan andere
aandrijvingen. Dit betekent
korte wachttijden voor u en
een snel en veilig in- en
uitrijden van de garage.

MEER LICHT

De seriematige LED-verlichting
is duidelijk feller en verbruikt
bovendien minder energie.
Omdat LED-lampen geen
special afval zijn en met
maximaal 100.000
bedrijfsuren per lamp een
extreem lange levensduur
hebben, zijn ze bovendien
milieuvriendelijk en dragen bij
aan de vermindering van de
klimaatkosten.

LAGER
ENERGIEVERBRUIK
MEER KRACHT

Moeiteloos openen de
nieuwe aandrijvingen
van RDA nog grotere
deuren als voorheen.
De kracht van maximaal
1000 Newton, waarborgt
extra power en laat u nooit
voor gesloten deuren staan.

Onze nieuwe generatie
aandrijvingen is zeer zuinig
met energie. Het opgenomen
vermogen van 0,5 W tijdens
standby zorgt voor een
aanzienlijk lager stroom
verbruik. De aandrijving
blijft de klok rond volledig
functioneel en is klaar voor
gebruik, één druk met uw
vinger op de handzender
is genoeg om de deur te
bewegen.

Accessoires

Voor nog meer comfort
Bedien uw garagedeur en de buitenverlichting met slechts één handzender. Met de codeschakelaar kunt u
ook zonder handzender de deur probleemloos en veilig openen. Zeer comfortabel is de mogelijkheid de
deur met een aanrakingsloze transponderschakelaar te openen.

Radiografisch:
Handzenders

Draadgebonden
besturingsapparaten:
Sleutelschakelaar

Veiligheid:
Fotocellen

Vingerscansysteem

Draadloze drukknop

Transponderpaneel

Loopdeurcontact

Radio-codetoetsenbord

Externe ontvangers

2 draads
binnenbedieningspaneel

Lichtconcept:
LED-lichtband

LED-dorpelverlichting
opbouw en inbouw

Eindstandmeldingsset
Waarschuwingsverlichting

