INSPIRATIE
ALUMINIUM
O P E N S L AA N D E
GARAGEDEUREN

AW40-2 verticaal smal,geprofileerd
woodgrain RAL 7021

“Garagedeuren zijn vaak bepalend voor het aangezicht van uw woning.”

Openslaande garagedeuren:
Onderhoudsvrije aluminium garagedeuren zijn de deuren van deze tijd. De garage is een extra ruimte van uw woning geworden.
Fietsen, scooters, koelkasten en vriezers hebben hun intrek genomen in de garage. Deze volledig geïsoleerde en inbraakveilige
deuren bieden u een eenvoudige toegang tot de garage. Wanneer er grote voorwerpen naar binnen moeten opent u beide
deuren voor een brede doorgang.

www.awnederland.nl

Unieke details en een rijke standaard uitrusting

Standaard RVS deurkruk Hoppe Denver

Scharnieren standaard in kleur van de deur en/of kozijn.
Minimaal (tint) verschil tussen kozijn en stalen vulling.

Thermisch onderbroken (geïsoleerd) kozijn wat zorgt voor
perfecte isolatie

Deurvastzetters

3-punts vergrendeling SKG** met haakslot en sluitkom

30/40 of zelf 60 mm geïsoleerde vulling met hoge isolatiewaarde
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Mogelijkheden:
- 40mm vulling horizontaal of verticaal geplaatst
- Met houtnerf structuur of glad
- Standaard kleur (RAL 9016 wit of 7016 antraciet)
of RAL kleur naar keuze
- Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend.
- A- symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880 mm (br) x 3050 mm (h)

AW40-2 Horizontaal smal geprofileerd,
houtnerf structuur, RAL 5011 donkerblauw

AW40-2 Verticaal smal geprofileerd,
houtnerf structuur, RAL 7047 grijs

AW40-2 Horizontaal breed geprofileerd,
glad, RAL 9010 wit

AW40-2 Verticaal breed geprofileerd,
glad, RAL 5011 blauw

AW40-2 Vlak, glad, RAL 7012 grijs

AW40-2 Vlak, glad, RAL 9010 wit

AW40-2 met glas
- glas horizontaal of verticaal in 1 of beide vleugels
- verschillende mogelijkheden in HR++ dubbelglas
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AW40-2 Vlak, glad
Horizontaal satijnglas,
hoogte ca 500 mm
kleur Modern Graphite

AW40-2 Horizontaal breed geprofileerd,
glad verticaal satijn glas,
ca 200 mm breed RAL 7016 antraciet

AW40-2 Horizontaal smal
geprofileerd houtnerf
Horizontaal helder glas
2/3 van de deur
RAL 9001 wit

AW40-2 Horizontaal smal geprofileerd
houtnerf, verticaal satijn glas in het midden
van de deurvleugels, RAL 7024 grijs

AW40-2 Verticaal smal geprofileerd,
houtnerf, horizontaal helder glas,
hoogte ca 300 mm
RAL 7021 grijs

AW40-2 Horizontaal breed houtnerf
Horizontaal satijnglas ca 250 mm hoog
RAL 6012 groen

AW40-2 Horizontaal breed woodgrain
Horizontaal satijnglas 400 mm hoog
RAL 8014 bruin

AW30-2
Technisch gelijk aan de AW40-2, alleen met 30mm gladde vulling
in plaats van 40mm garagedeur vulling. Modern en strak.

www.awnederland.nl

AW30-2
Verdeeld in 4 vlakken
Bovenste vlak satijnglas
RAL 7042 grijs

AW30-2 Verticaal glas,
helft van de deurvleugel
RAL 9010 wit

AW30-2
Verdeeld in 4 vlakken
Bovenste vlakken helder glas
RAL 7043 grijs

AW30-2 Verticaal satijnglas,
200 mm breed
Kozijn RAL 7016 grijs
Deurvleugels RAL 9007 grijs

AW30-2 Verticaal spiegelglas,
niet-symmetrisch RAL 7022 grijs

AW30-2 Verticaal glas
ca 200 mm breed
RAL 7012 grijs

AW40-2 en AW30-2 voorzien van vaste zij- en/of bovenpanelen
met glas of dichte vulling.
Een perfecte oplossing om (te) grote openingen met 1 complete
onderhoudsvrije pui af te sluiten.

AW40-2
Horizontaal breed geprofileerd met houtnerf
Vaste zijpanelen met helder glas
Deurvleugels in RAL 5011 blauw
Kozijn in RAL 9010 wit
Verborgen scharnieren
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AW40-2
Horizontaal breed houtnerf
Vast zijpaneel gelijk aan deur
RAL 5011 blauw

AW40-2
Horizontaal breed geprofileerd glad
Vast zijpaneel gelijk aan deur
RAL 7016 antraciet

AW40-2
Verticaal smal geprofileerd
met houtnerf
Vast zijpaneel gelijk aan deur
RAL 6012 groen

AW40-2
Horizontaal breed geprofileerd
met houtnerf
Bovenpaneel met helder glas
en extra tussenstijl
RAL 7016 antraciet

AW40-2
Horizontaal breed geprofileerd houtnerf
Vast zijpaneel voorzien van HR++ satijn glas.
Deurvleugels in RAL 6009 groen, kozijn in RAL 9001 wit

AW40-3
Een unieke aluminium 3-delige pui.

AW40-2 / AW30-2 specials
Met AW openslaande deuren zijn de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt.
Geef uw wensen aan en laat u verrassen door de mogelijkheden.
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Openslaande deur, volledig glas
- Verschillende soorten HR++ isolatie glas,
waaronder helder, satijn of getint
- Met de aluminium tussen regels/stijlen kunt u
een eigen ontwerp creëren
- Ideaal om uw garage om te bouwen tot leefruimte

AW30-2 Volledig helder beglaasd
RAL 7022 grijs

AW30-2 Volledig helder beglaasd
met 1 horizontale stijl
RAL 9016 wit

AW30-2 Volledig satijn beglaasd voorzien van
3 horizontale tussenstijlen RAL 9010 wit

AW40-2 ZT
Horizontaal breed
Sandgrain antraciet
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Openslaande garagedeur met kozijn zonder thermische onderbreking
- Smalle, brede of vlakke profilering
- 40mm vulling horizontaal of verticaal geplaatst
- Oppervlakte vulling met woodgrain(houtnerf) of glad oppervlakte
- Standaard kleur (RAL 7016 antraciet, RAL 9016 wit)
of RAL kleur naar keuze
- Maximale maat 2500mm(br) x 2500mm(h)

AW40-2 ZT
Horizontaal breed, houtnerf
Deur RAL 7016 antraciet
Kozijn RAL 9016

AW40-2 ZT
Horizontaal breed met houtnerf
RAL 7016 antractiet

AW40-2 ZT
Horizontaal breed met houtnerf
RAL 7016 antraciet (binnendraaiend)

Standaard opbouw
scharnier in kleur
van de deur.
3-dimensionaal verstelbaar
(AW40-2/ AW30-2)
Dievenpennen (optie)

Verstelbare sluitkommen
SKG** (standaard)

Verstelbare sluitplaat
SKG**(standaard)

Vergrendeling passieve
deurvleugel (standaard)

3-voudige
vergrendeling SKG**
(standaard)

Kozijn met thermische
onderbreking (standaard
AW40-2/ AW30-2)

Hoppe Denver
RVS deurkruk
(standaard)

Onderdorpel met
thermische onderbreking
(standaard AW40-2/
AW30-2)
Tweezijdige afsluiting
op/tegen onderdorpel
voor perfecte afsluiting
(standaard)
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Omklap voetjes
(standaard)

Handige - Veilige - Mooie - Comfortabele OPTIES
- Ruime keuze in kleuren en afwerkingen - Home Inclusive kleuren
less steel kicker plate, bumper, and other options – a detailed list will be provided on 31 March
2020 in the updated price list.
2. Panel doors
Our range of DoorTherm, DoorPro, and DoorLight aluminium side doors will now include two
more options:
• new film coatings: Woodec Turner Oak Malt, Woodec Sheffield Oak Alpine, Woodec Sheffield Oak Concrete;
• a gas spring actuator (for outswing doors);
The gas spring actuator helps with opening and closing of the door. It ensures improved
functionality and comfort of use. The gas spring can be installed in all the outswing
DoorPro and DoorTherm doors. The actuator makes it possible to open the leaf up to
a 110-degree angle.

- Veiligheidspakket (voor extra bescherming tegen inbraak)

- Gasveer of deurdranger
• ITS Motion door assistant concealed in the door leaf, up to door dimensions of 1,200 x
2,300 [mm];
ITS MOTION is a state-of-the-art solution which makes it possible to use the door very
safely. Hidden in the door leaf, the device protects the wall or the person standing behind
the door from sudden impact and holds the door open in the preselected position. ITS
MOTION provides a quiet shutting feature and at the same time prevents slamming of the
door.
• STROPEX thermo widening;
• additional PUR/PIR threshold profile, heights: 30, 60, 90, 120 [mm].

- Centrale vergrendeling passieve deurvleugel
bij hoge deuren aan te bevelen!

3. CREO and DECO external aluminium doors
The planned new options and modifications in the Creo and Deco door collection considerably expand the possibilities of door customization, which will surely translate into increased
interest among customers.
The updated range of external aluminium doors includes:
• CREO models with milled patterns also available in the Decor colours, and a new option –
Decor colours with horizontal natural wood grain on the leaf
• new film coatings: Woodec Turner Oak Malt, Mountan Pine, Shogun AF, Weiss PX, Yellow,
Agate Grey, Silver Grey, Smooth Silver Grey, Basalt Grey, Dark Grey Silk, Brilliant Blue, Steel
Blue, Green, Brown Red, Brown Black;

- Ruime keuze in glassoorten

3|6

Slot/greep:
Standaard voorzien van Hoppe Denver RVS krukset.
uitgevoerd worden in kruk-kruk of in kruk –
-Kan
Ruime
keuze in type deurkrukken, deurgrepen en type sloten.
knop variant. (zonder meerprijs)
Slot voorzien van DOM europrofiel cilinder

Veiligheid:
Beide deurvleugels standaard voorzien van
omklapvoetjes om het dichtslaan van de deur te
voorkomen.

- Rollenband scharnier
OPTIES:
Kleur opties
Kleuren

- Vrije keuze in deurontwerp
AW40-2 AW30-2 RAL kleur naar keuze
RAL kleur STRUCTUUR naar keuze. Standaard bij deuren met een “glad”
oppervlak. Optioneel bij bij deuren met Woodgrain oppervlak
Antraciet Sandgrain (antraciet metallic) of Renolit (kunststof toplaag)
Kozijn – scharnieren – profielen deurvleugels kunnen zonder meerprijs
worden voorzien van verschillende kleuren.

Binnenzijde op kleur

De binnenzijde van de paneelvulling bij een AW40-2 kan ook op kleur
gespoten worden.

Binnenzijde gladde plaat

De AW40-2 kan aan de binnenzijde voorzien worden van een gladde
staalplaat die de paneelverdeling afdekt.

Aluminium kozijnen en
deuren voor bedrijven

Aluminium kozijnen
voor overkappingen

Tuinpoorten

Ook leverbaar
Prijzen + info op aanvraag

Voordeuren

Bedrijfsdeuren

Stalen loopdeuren

Hekwerken woningen

Ontdek onze producten op: www.awnederland.nl

Hekwerken
bedrijfsmatig
AW Nederland B.V.
Beukvenne 3
8112 BA Nieuw Heeten
0572-760760
info@awnederland.nl

