
Moyaert Sec�onale poorten 

Eco / Thermo 

Al�jd op maat gemaakt en in de basis elektrisch bediend. (handbediening niet 

mogelijk De construc�e is opgebouwd uit gegalvaniseerde componenten. Het 

deurblad is opgebouwd uit panelen van 42/45 mm dik. De volledige deur is 

rondom afgedicht en is voorzien van een bodemrubber. Verder voorzien van       

bedrijfszekere torsie veren en diverse veiligheid systemen. 

Deurblad 

Het deurblad bestaat uit 42 of 45 mm panelen met de verschillende hoogtes 

Het top en bodempaneel kunnen een andere maatvoering hebben dan de ove-

rige panelen. Aan de binnenzijde zijn de panelen voorzien van RAL 9002. 

Gegalvaniseerde stalen panelen van 42/45mm, gevuld met polyurethaan 

schuim. Voorzien van vingerknel beveiliging, eindkappen van gegalvaniseerd 

staal. In uitvoeringen verkrijgbaar met woodgrain (houtnerf), glad, en in  

Renolit uitvoering. Tussen de panelen zi/en rubbers. 

Het frame en de rail zijn opgebouwd uit gegalvaniseerd staal,. Het kozijn is voorzien van rubbers die deur volledig afsluiten. 

Het toprubber kan zowel aan de “blende” gemonteerd zi/en of in het bovenste paneel, a2ankelijk van de uitvoering. 

Standaard worden er hoeklijnen voor beves�ging geleverd die een lengte van 400mm kunnen overbruggen. 

Scharnieren zijn opgebouwd uit gegalvaniseerd staal of inox bij 45mm panelen en voorzien van nylon loopwielen met kogella-

gers.  Veilige torsieveren, ontworpen voor 25.000 deurbewegingen, compenseren het gewicht van het deurblad. 

Standaard veersysteem (achterliggend) 

 



Moyaert garagedeuren zijn goed, houden 

warmte in je huis, een comfortabele tem-

peratuur en besparen verwarmingskos-

ten in de winterperiode.  De thermische 

transmissie coëfficiënt voor Moyaert 

deuren is:  

• Trend (paneel van 40mm) - 

 1,08 W/(m²K)*; 

• Classic (paneel van 45mm) - 

 1,00 W/(m²K)*; 

Thermische isola�e 1,00 W/(m²K)* is 

gelijk aan een bakstenen muurdikte van 

60 cm. 

De panelen met dergelijke dikte zijn 

duurzaam en een robuuste construc�e 

die resistent is tegen wind– en schokbe-

las�ngen.  De tests hebben aangetoond 

dat de deuren bestand zijn tegen ene 

windbelas�ng van 700Pa, die overeen-

komt met een snelheid van 120 km/h.   

Luchtdichtheidsklasse 5! 

 

De sandwich panelen hebben en gesloten  

lus design waar stalen onderdelen bij te 

pas komen, ook inox scharnieren moge-

lijk (nooit meer corrosie).  De scharnieren 

zijn verankerd door een 4 dubbele stalen 

laag van de sec�es. 

De wielhouders, regelbare en gelagerde 

wielen voor een geluidsarme loop van de 

poort en een lange levensduur. 

Deze zijn zéér sterk en beschermen de 

panelen tegen onverwachte schade. 

 

Test resultaten in laboratoria hebben 

bewezen dat de poortbladen een zout 

expasum weestaan van 750 uur die over-

eenkomt met 15jaar werking in de kust-

gebieden en vervuilde industrieterreinen.  

De uniek corrosiewerende eigenschap-

pen waar het aan te wijten is, is de dikte 

van de zink coa�ng (16micron).  Dubbele 

laag verf en lak coas�ng (pur-pa) 23-

25micron dik.   



Moyaert sec�onaal deuren zijn voorzien 

rond de omtrek met afdich�ng van moder-

ne polymeren die alle temperaturen tolere-

ren.  De rubbers hebben een flexibele af-

dich�ng en betrouwbaar bij het openen en 

sluiten van de deur.  Het dubbel afdich�ngs-

profiel van het latei zorgt voor een betere 

luchtdichtheid. 

 

 

Het ontwerp van de sec�onaal deuren biedt 

bescherming tegen  

• vingerknelbeveiliging.   

• Ongecontroleerde beweging van de 

sec�onale poort.   

• Deurval in geval van veerbreuk.   

De deur voldoet aan alle Europese normen. 

EN12604, EN12453, EN12424, EN1425, 

EN12426. 

 

De levensduur van de deurveren is meer 

dan 25000 openen/sluiten cyclussen, die 

overeenstemmen met ongeveer 17 jaren-

werking met openen van 4 maal per dag. 

Veren capaciteit tot 25000 worden stan-

daard aangeboden zonder extra kosten.   

 

Het poortkader is voorzien van pvc sokkel 

Voor bescherming tegen roest en corrosie.  

De lage afdich�ngsprofiel onderaan het 

poortblad vormt één lijn met de pvc sokkels. 

 

Deuren worden individueel geproduceerd 

voor elke klant.  Er is een ruime keuze aan 

panelen en kleuren voor u als klant.  Die zich 

de sec�onaal deuren kunnen aanpassen aan 

hun woning.  NCS, RAL, Deceuninck, Profel, 

Structuurlakken,…  (alleen mogelijk.) 

 



Garagedeuren uit 

-M geribbelde panelen zijn onderscheiden met een modern en elegant 

design.  

Die perfect passen in de architectuur van de par�culiere huizen. 

De brede horizontale rib 

L-profilering panelen benadrukken 

de individuele s�jl van uw huis 

en geef het een bijzondere charme! 

Elegante microgolven is het oppervlak van het deurblad. 

Deze benadrukken de moderne architectuur van nieuwe gebouwen. 

De "magnetron" patroon verbergt 

kleine beschadigingen aan de verf en-laklaag. Zo zorgt 

uw deur er aantrekkelijk uit voor een lange �jd. 

Een modern type paneel met horizontale ribben geposi�oneerd 

Symmetrische verdeeld geeP dit een uniek uitzicht aan uw woning. 



Deurdrempel is slechts 18-20 mm. Door zijn vorm en lage 

drempelwaarde zorgt deze voor maximale gemak 

in het proces van de werking. Pla/e drempel biedt ongehinderd 

passeren voor fietsen en karren. maximale 

afme�ngen van deuren met loopdeur zijn 5000 × 3000 mm 

Beglazing voor garagedeuren 

zorgt voor een natuurlijke verlich�ng en 

maakt besparing van energie. 

Bovendien, ramen zijn een origineel 

sier-element 

Geautoma�seerde garagedeuren is geen andere toegang als een zijdeur, is de instal-

la�e van een noodstop apparaat om de elektrische aandrijving van de buitenkant 

van de deur te schakelen, bijvoorbeeld in het geval van een stroomstoring een 

must.. Deze noodontkoppeling zorgt voor eenvoudig schakelen van automa�sche 

naar de handma�ge modus. 
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