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Voor een individuele beveiliging.
Sectionaaldeuren Euro & aluminium frame

Toonaangevend in techniek en design. www.normstahl.be · www.normstahl.nl

Meer plaats, meer ruimte,
meer mogelijkheden.

Meer dan een garagedeur – een stukje onvervalste levenskwaliteit.
Vertrouw op de 60-jarige ervaring van een grote Europese merkfabrikant
en maak uw garage tot “een unicum”.
Met de kwaliteit en het comfort van een echte Normstahl-sectionaaldeur.
Soepel en geluidsarm, eenvoudig te bedienen, duurzaam, bijzonder veilig,
ruimtebesparen en optisch een genot: Normstahl sectionaaldeuren bieden
u pure levenskwaliteit. De optimale synthese van innovatieve functionaliteit
en moderne esthetiek.
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Fabrieksgarantie 10 Jaar
Dit kan alleen een grote Europese merk
fabrikant zich permitteren: wij geven u
10 jaar fabrieksgarantie op de gehele deur
exclusief slijtonderdelen zoals rollen en
veren. Uitgebreide garantievoorwaarden
verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.

Veel meer beveiligd
Onze manuele sectionaaldeuren hebben een
gepatenteerd, veilig vergrendelingssysteem
conform weerstandsklasse 2*, bestaande uit
een slotmechanisme, een kabelbediening en
een meerpunts vergrendeling – alles standaard
en zonder meerprijs! Alle deuren zijn bovendien
TÜV-gecertificeerd en voldoen uiteraard aan de
actuele EU-normen. Tevens voldoen onze gemotoriseerde deuren (in combinatie met onze Ultra
motoren) aan de inbraakwerendheidsklasse 2
(Conform NL Politiekeurmerk Veilig Wonen).
* Behalve bij opties met high-lift, vensters en lichtbanden, bij
geïntegreerde loopdeur of montages tussen dagopening.
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26 standaardoppervlakken
zonder meerprijs
Kies uit onze 13 actuele RAL-standaard
eindafwerkingskleuren in nabehandelde,
bijzonder gemakkelijk te onderhouden op
pervlaktekwaliteit of de 13 nieuwe opper
vlakken – en dat zonder enige meerprijs!

Meer design
Aan uw individuele wensen zijn haast geen
grenzen gesteld. Met allerlei design-varian
ten en exclusieve inzetraampjes, passende
zijdeuren, motiefvensters of lichtstroken
kunt u ook van uw garage iets bijzonders
maken. Als speciale lakafwerkingen zijn
bovendien nagenoeg alle RAL- en NCSkleuren mogelijk.

Maatwerk
Alle sectionaaldeuren van de Euro-serie of
de aluminium-frameconstructie worden op
maat gemaakt. Daarmee hebt u de beschik
king over bijna de gehele binnenwerkse
muuropening. Onze deuren bieden een
perfecte indeling, omdat paneelhoogten,
ribafstanden en cassetteverdeling altijd
worden aangepast aan de ingemeten deurhoogte en handgrepen in het midden wor
den gemonteerd.

Meer comfort
Luxe ten top: U zit ontspannen in de auto,
tipt even op uw minihandzender en de
Normstahldeuraandrijving komt meteen in
actie. Krachtig en soepel. Slecht weer zal
uw humeur niet bederven, want u blijft
droog. Dat is comfort via een druk op de
knop – met de Magic deuraandrijvingen.
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Productinnovaties
2011

NIEUW!

Normstahl – sinds meer dan 60 jaar model in technologie en design
Voor 2011 biedt Normstahl een reeks van nieuwe producten.

De nieuwe innerlijke waarden
De sectiedichtingen hebben een nieuwe
plaats gekregen en zijn bovendien afgedekt.
Op die manier staan ze garant voor een
geluidsarme loop en verbetert de dichtheid
van de deur. Vooral de luchtdoorlatendheid
bij de sectieovergangen is sterk verbeterd,
met minder koudebruggen. Verbetert de Uwaarde van de deur hierdoor? In de praktijk
wel, in theorie niet. Bij de wettelijk bepaalde
testmethode, die de basis vormt voor het
bepalen van de U-waarde, worden enkel
de opgeschuimde panelen aan de meting
onderworpen, niet de sectiedichtingen en
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ook niet de afdekkingen die zich daarachter
bevinden. De theoretische U-waarde blijft
dus zoals ze is, maar in de praktijk is de
dichtheid van de deur aanzienlijk beter.
Eenvoudig, tweevoudig, drievoudig! –
Elektrische vergrendeling voor Eurodeuren
Automatische Euro-deuren kunnen vanaf
nu met een elektrisch gestuurde actief
vergrendeling worden uitgerust. Hiervoor
moeten enkel de vergrendelingskasten en
bowdenkabels worden vervangen door de
elektrische vergrendeling. Bij de plaatsing

wordt het E-slot in de lijst gestoken zodat er
geen bijkomende plaats voor de montage
nodig is. De ontgrendeling gebeurt met een
kleine energiestoot. Enkel tijdens het korte
ontgrendelproces is er stroom nodig. Anders
is het systeem stroomloos en verbruikt het
geen energie. Het slot kan zowel in de linker
als in de rechterlijst worden geplaatst. Niet
veilig genoeg? Dan kan er zelfs aan beide zij
den een E-slot worden gemonteerd. De deur
kan dus aan een of aan beide zijden worden
vergrendeld. Samen met een deuraandrijving
van het Magic-assortiment betekent dat: een
tweevoudige of zelfs drievoudige veiligheid!

Krasvast – bestand tegen
chemische stoffen – dicht
Voor alle motiefvensters met ruiten uit
doorzichtig glas gebruikt Normstahl vanaf
nu nieuwe beglazing. Dankzij een nieuwe
plaatsingsmethode verbetert de oppervlak-

Magic 600 & Magic 1000
De nieuwe serie aandrijvingen met een over
vloed aan innovaties en verbeteringen:
» Meer kracht: tot 1000 N
» Effectieve rijweg – opent deuren tot
2500 mm hoogte in standaard lengte
»	Loopsnelheid zonder belasting:
max. 210 mm/sec
»	Fabrieksgarantie: 5 jaar op mechanica

tegevoeligheid aanzienlijk. Vooral de
krasvastheid en de diffusiedichtheid worden op die manier geoptimaliseerd. Uw
voordeel: een duidelijk zicht en echt dicht!

Nieuw accessoire voor
Magic automatisatie
Met het optionele Magic Door Control
kunt u gewoon aflezen in welke positie de
deur zich bevindt en ze indien nodig ook
sluiten.

Dubbele bescherming
verhoogt duurzaamheid
Corrosie van het raamwerk? Niet bij Normstahl!
Een speciale zink-magnesiumlegering beschermt
optimaal tegen corrosie en andere schadelijke
omgevingsinvloeden. Normstahl, leider in tech
niek en design, weet dat en behandelt daarom
het raamwerk van zijn Euro sectionaaldeuren
met deze legering. In tegenstelling tot gewoon
verzinkt stalen raamwerk, zijn deze deuren dub
bel zo goed beschermd. Optimale bescherming
voor een roestvrije deur die jarenlang meegaat.

Elektroslot (optioneel)
Het Electroslot biedt dubbele
veiligheid voor deuren uit de Euro
serie, dat betekent een 2-voudige
of zelfs 3-voudige veiligheid.

Nieuwe
Designs!

D 342

D 343

D 345

D 346

D 347

D 348
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Elegantie over de gehele linie
EUROFLAIR-ISO

EUROFLAIR-ISO Automatic in blank aluminiumkleur, vergelijkbaar aan RAL 9006

Unieke vormgeving: de ronde ribben in het bovenste deel van
elk paneel bieden een zeer fraaie aanblik.
Vertrouwd en toch anders – met veel flair. Net als alle andere
garagedeuren van Normstahl is de Euroflair als een automatische
deur met een comfortabele aandrijving verkrijgbaar.
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Grote stevigheid
Onze sectionaaldeuren bezitten een reeks uitstekende
materiaaleigenschappen, onder andere: een grote
stevigheid. Deze wordt bereikt door toepassing van
grote metaaldiktes; tot 0,5 mm. In combinatie met de
40 mm dikke isolatie van fc-vrije PU-schuim levert dat
één van de sterkste en stevigste panelen op die op de
markt te krijgen zijn.

Uw
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v rdeel:

EUROFLAIR-ISO in Grijsaluminium, vergelijkbaar aan RAL 9007

Individueel maatwerk is mogelijk!
Individueel maatwerk – perfect aangepast aan de garage
opening op de mm nauwkeurig, zo benut u de effectieve
doorrijhoogte en -breedte het beste. U reduceert de ver
loren ruimte en verkrijgt eveneens een optimaal aanzicht.
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In de trend van de tijd
EUROTREND-ISO

EUROTREND-ISO Automatic in Signaalgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7004

Rustig en evenwichtig, niet modieus, maar modern:
Het model EUROTREND-ISO past door zijn in het midden
van de secties aangebracht ronde ribben perfect bij de meest
uiteenlopende architectuurstijlen. Net als bij alle andere garage
deuren van Normstahl krijgt u ook bij de EUROTREND-ISO 10
jaar fabrieksgarantie.
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Groot bedieningsgemak
Het gewicht van elke deursectie van
onze sectionaaldeuren wordt via twee
tandemrollers verdeeld over in het
totaal vier rollen. Het effect: geringe
belasting van de rollen, kleinere
rolweerstand en daarmee
minder slijtage. Hoogwaar
dige, precies passend kunst
stofbochtstukken voor perfecte
overgangen dragen eveneens bij aan
het groot bedieningsgemak.

Uw
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v rdeel:

EUROTREND-ISO in Mosgroen, vergelijkbaar aan RAL 6005

Moderne veiligheid
Al 60 jaar lang kijkt Normstahl steeds iets verder dan
anderen. De sectionaaldeuren van Normstahl bieden een
uiterst doeltreffende beveiliging tegen inbraak.
Alle deuren van de Euro-reeks beantwoorden aan weer
standsklasse 2 van de huidige EU-norm DIN EN 1627
(voor Nederland standaard PKVW inbegrepen).
Behalve bij opties met high-lift, vensters en lichtbanden, bij geïntegreerde
loopdeur of montages tussen dagopening.
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Dynamische lijnen
EUROLINE-ISO

EUROLINE- ISO in Verkeerswit, vergelijkbaar aan RAL 9016

Unieke lijnvoering. De EUROLINE-ISO heeft zijn naam te
danken aan de fraai gevormde dubbele ronde rib die de deur
een dynamische maar klare aanblik geeft. Net als alle andere
deuren van de EURO-reeks is de EUROLINE standaard en zonder
meerprijs uitgerust met een gecertificeerd betrouwbare inbraak
beveiliging van weerstandsklasse 2 (voor Nederland standaard
PKVW inbegrepen).
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Perfecte uitvoering
Alle deuren van onze Euro-serie bezitten
panelen van volledig verzinkt plaatstaal in
de Normstahl-standaardeindafwerkings
kleuren. De deuroppervlakken kunnen
desgewenst ook in een willekeurige RALof NCS-kleurtint worden gelakt.
In dubbelwandige, stevige ISO-uitvoering
(40 mm) met fc-vrije PU-schuimvulling
tussen de stalen dekschalen.

Uw
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v rdeel:

EUROLINE-ISO in Gouden Eik 060

Individuele stijl
Naast onze 13 standaardkleuren en 13 decoroppervlakken,
die we zonder meerprijs aanbieden, kunt u voor speciale
lakafwerkingen kiezen uit nagenoeg alle RAL- en NCSkleuren (afgezien van paarleffect- en fluorescerende kleuren).
Robuust en duurzaam zijn onze sectionaaldeuren onder
meer ook door de oppervlaktekwaliteit. Nog een voordeel:
de gladde oppervlakken kunnen snel en eenvoudig worden
gereinigd.
Vraag ook naar onze „FAVO-COLOUR-LINE KLEUREN”!
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Dynamische lijnen
EUROTWIN

EUROTWIN-ISO Automatic in Gouden Eik 060 | EUROTWIN-ISO Automatic in Witaluminium, vergelijkbaar aan RAL 9006
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Het Euro model met regelmatige ribben
straalt harmonie uit. Deze deur is perfect geschikt
voor zowel klassieke als moderne bouwstijlen.
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Zoals alle modellen van de Euro reeks, is Eurotwin ook uitgerust
met volledig verzinkte stalen panelen. Deze deur wordt geleverd
in dubbelwandige, stevige ISO -uitvoering (40 mm) met fc-vrije
PU-schuimvulling tussen de stalen dekschalen. Verkrijgbaar in alle
standaardkleuren van Normstahl of desgewenst in alle RAL- of
NCS-kleurtinten.
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Tijd voor creativiteit
EURO VARIO

EUROSTYLE VARIO in Lichtgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7035 met paneel in Mahagoni 080 | EUROFLAIR VARIO in Lichtgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7035 met paneel in Grijsmetallic DB 703
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De sectionaaldeur Euro Vario biedt volledig
nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving van uw
voorgevel met een trendy mix van materialen, waarbij
één sectie een andere kleur heeft dan de andere secties.

JAAR

De Euro Vario is verkrijgbaar in de modellen Style, Line,
Twin, Flair, Trend en Classic. Daarbij kunt u kiezen uit alle
standaardkleuren, decors en speciale kleuren van Normstahl
om zo uw eigen garagedeur samen te stellen.
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Royale elegantie
EUROSTYLE-ISO

EUROSTYLE-ISO Automatic in lichtgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7035

Minder is meer. De grote deursecties met glad oppervlak
passen perfect bij de zuivere vormtaal van moderne
architectuur. Net als bij alle andere garagedeuren van de
EURO-reeks kan er bij de EUROSTYLE-ISO worden gekozen
uit 13 trendy kleuren en 13 EURO NATURE-stijlen.
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Bescherming voor kinderhanden
De verschillende deursecties zijn zo gevormd dat
er zelfs helemaal geen openingsspleten ontstaan.
Alle scharnieren hebben extra beschermkappen.
De verborgen kabelgeleiding in het frame biedt een
perfecte bescherming tegen grijpgrage handjes.

Uw
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v rdeel:

EUROSTYLE-ISO in Licht ivoor, vergelijkbaar aan RAL 1015

Eersteklas service
Waarop u kunt vertrouwen: Normstahl staat van oudsher
bekend om zijn uitstekende samenwerking met de
erkende vakhandel. Alleen daar vindt u experts die hun
vak van A-Z verstaan. Van professioneel advies ter plekke
en vakkundige montage tot het verwijderen van uw oude
garagedeur – bij de erkende Normstahl-vakspecialisten
bent u in de beste handen.
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Een klassieker
EUROCLASSIC-ISO

EUROCLASSIC-ISO Automatic in Verkeerswit, vergelijkbaar aan RAL 9016

Het deuroppervlak van de EUROCLASSIC-ISO is uitgevoerd in een
symmetrische cassetteprofiel. De representatieve cassettestructuur
verleent de deur een klassieke lijn met een uiterst elegante vorm.
Met verschillende soorten beglazing in de cassettes biedt de
EUROCLASSIC-ISO u nog veel meer vormgevingsmogelijkheden.
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U hebt het in de hand
Met de ergonomisch gevormde
metalen handgrepen in vier ver
schillende oppervlakvarianten hebt
u comfort en functionaliteit in de
hand. Of u hem nu in zilver, zwart,
edelstaallook of messinglook wilt
– bij ons vindt u altijd de passende
handgreep.

Uw
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v rdeel:

EUROCLASSIC-ISO in Signaalgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7004

Comfort via een druk op de knop
Als u het zich heel gemakkelijk wilt maken, kunt u elke
sectionaaldeur voorzien van een draadloze, op afstand
bediende Normstahl-deuraandrijving. Bij de welgevormde
en krachtige aandrijvingsmodellen Magic 600 en Magic
1000 kan deze te allen tijde ook later nog worden
ingebouwd.
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Natuurlijke schoonheid
EURO NATURE

EUROTSTYLE ISO Automatic in Mokka Eik 090

Natuurlijke schoonheid, maar ook zo sterk als staal.
Dat is waar de nieuwe EURO NATURE-reeks van Normstahl voor staat.
Olm, eik, wengé of leisteen: voor uw deur kunt u kiezen uit 11 uiterst
gedetailleerde decoratieve houten oppervlakken en 2 stenen opper
vlakken. En ongeacht aan welk oppervlak u de voorkeur geeft: wij
geven u steeds en zonder uitzonderingen 10 jaar fabrieksgarantie.
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Euro Rock
Steendecor

13

Een overzicht van de Euro Natuur Decors
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |

Witte Olm 010
Mediteraan Eik 020
Noorse Esdoorn 030
Zand Eik 040
Kastanje 050
Gouden Eik 060
Donkere Eik 070

08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |

Mahagoni 080
Mokka Eik 090
Grafietkleurige Eik 100
Wengehout 110
Marmer 500
Zwarte Lei 600

Afbeelding links: EUROSTYLE ISO Automatic in Zwarte Lei 600
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Natuurlijk, rustiek en voornaam
ALUMINIUM-FRAMEDEUREN

Aluminium framedeur met cederhouten bekleding

Individualiteit is troef bij aluminium-framedeuren.
De individuele vormgeving ter plaatse met de meest
uiteenlopende materialen of de bekleding aangebracht
vanuit de fabriek, laten niets te wensen over.

Aluminium-frame toegangsdeur
met bekleding naar wens
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Afbeeldingen boven: Aluminium framedeuren met Softline bekleding

01

02

02

Talrijke mogelijkheden: Kies uit fabrieksmatige bekledingen van hout
(Grenen) of - als alternatief - een deurconstructie zonder bekleding voor
geheel eigen vormgeving. Desgewenst ook met thermische isolatie van
de panelen d.m.v. 20mm dikke polystyreenplaten met alu-beschermzijde.
Geluids- en wamte-isolerende cassettes van koper1) of geëloxeerd
aluminium of onze van houtbekleding voorziene deuren met “Softline”planken (horizontaal) van kleurloos voorgeïmpregneerd Scandinavisch
vuren (16 mm) bieden tijdloze elegantie.
01 |
		
		
02 |

Aluminium-frameprofielen voor individuele houten bekleding. 		
Zeer stevig, zelfdragend, reeds van gaten voorzien en standaard 		
geleverd met okerkleurige waterafstotende weerbeschermprofiel.
Aluminium frameconstructie

1) Het naturelle oppervlak van de koperpanelen krijgt na jaren een patina dat het voorname 		
karakter onderstreept.
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Creatief, individueel & gevarieerd
DESIGN-DEUREN

EUROSTYLE-ISO Automatic in Witaluminium, vergelijkbaar aan RAL 9006, met designmotief D 315 in kleuroptie

Aan uw creativiteit, uw wens naar vrije vormgeving en de
mogelijkheid van optische aanpassing wordt met deze design
variaties recht gedaan. Als sieraad voor uw huis of als aanvulling
op de uiterlijke verschijning, met een van onze vele design
mogelijkheden verschaft u zich iets unieks.
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EUROSTYLE-ISO Automatic in Antracietgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7016 met designmotief P 04

Uw
voordeel:

U ontwerpt – wij maken
Met meerlagige platen van hout en “longlife-deklagen“
hebt u de mogelijkheid het design van uw garagedeur
zelf te ontwerpen. Als werkelijk unicum dat zo maar
één keer voorkomt! Het maken van individuele decors
volgens uw ideeën is voor ons helemaal geen probleem.
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Hoogwaardig & verscheiden
Metaal en kunststofdesigns

EUROSTYLE-ISO Automatic in Antracietgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7016, met metaaldesign M 08 (links) en kunststofdesign P 02 (rechts)

Metaaldesigns
Eurostyle deuren kunnen met verschillende
vormgevingselementen worden uitgerust.
U kunt kiezen uit 11 moderne designs uit
aluminium edelstaal.
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Kunststofdesigns
Voor de Eurostyle zijn ook vormgevingsele
menten uit kunststof verkrijgbaar.
U kunt kiezen uit 10 aantrekkelijke designs
uit kunststof in wit aluminium.
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Designmotieven metaal: aluminium edelstaal (links of rechts beschikbaar)

M 01**

M 06**

M 02**

M 07

M 03**

M 08

M 04**

M 09

M 10

M 05**

M 11

Designmotieven kunststof: wit aluminium

P 01

P 02

P 03

P 04

P 05

P 06

P 07

P 08

P 09

P 10

** Designmotieven mogelijk vanaf framedaghoogte 1935 mm.
Speciale motieven op aanvraag! Greepuitsparingen bij bestelling in acht nemen. Voor wijzigingen van de standaard designs geldt een meerprijs. Prijs op aanvraag.

Perfect voor deur en muur
Een ruime keuze aan vormgevingselementen, die zowel voor
een deur als apart te verkrijgen zijn, zodat hetzelfde motief ook
op een ander muurelement kan worden herhaald.
Een gedetailleerd overzicht van alle metaal- en kuststofdesigns kan
u terugvinden op onze site www.normstahl.be · www.normstahl.nl
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Combinatie-genie
Design in RAL

Links: EUROSTYLE-ISO Automatic in Witaluminium, vergelijkbaar aan RAL 9006 met designmotief D 339. Rechts: EUROSTYLE toegangsdeur in Witaluminium, vergelijkbaar aan RAL 9006 met designmotief D338

Onze designklassieker: Eurostyle met aluminium motieven in RAL
kleur met de aanblik van roestvrij staal. Bovendien kunt u uw
favoriete kleuren en vormen met elkaar combineren!
Ook deuren voor zij-ingangen kunnen met hetzelfde ontwerp
gemaakt worden. Naast onze talrijke standaard designs, kunnen
ook individuele motieven gemaakt worden om bijvoorbeeld uw
deur aan te passen aan uw huisdeur.
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Designmotieven: aluminiumplaten in RAL kleuren

D 09

D 12

D 14

D 19

D 21

D 22

D 23

D 312

D 313

D 314

D 315

D 316

D 319

D 336

D 338

D 339

D 340

D 341

D 342

D 343

D 345

D 346

D 347

D 348

In 4 stappen naar de unieke garagedeur:
01. D
 eurkleur bepalen
Kies uit onze 13 standaardkleuren en 13
decors (zie volgende pagina) of kies voor
een speciale kleur RAL of NCS-kleurtinten.

02. Het passend design
Bepaal voor uw garagedeur het gewenste
designmotief. Meer modellen op
www.normstahl.be of www.normstahl.nl.

03. Kleur voor decorprofielen
D 09 tot D 348 definiëren
U hebt de keuze uit onze standaardkleuren
en alle RAL en NCS-kleuren en profielen in
aantrekkelijke edelstaallook.
04. Speciaal inlegwerk creëren
Wenst u een designvenster of een glasbekleding
voor de desingmotieven D 312 tot D 341.
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Er zijn honderden mogelijkheden om uw
garagedeur individueel vorm te geven.
Geef uw deur een persoonlijke toets! Voor de
deuren van de Euro-reeks kunt u kiezen uit
13 standaard eindafwerkingskleuren en 13
decoroppervlakken met een hoogwaardige
folie en levensechte structuur. U kunt boven
dien kiezen tussen vier handvat varianten.
U kunt uw deur natuurlijk ook persoonlijk
vormgeven door een keuze te maken uit
onze verschillende soorten afdekking en be
glazing. Laat u inspireren door onze ideeën
op pagina 22 tot en met 29.
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Kleur bekennen
Voor de deuroppervlakken hebt u de keuze uit onze 13 standaard
eindafwerkingskleuren en 13 decoroppervlakken in originele
kwaliteit. Als u echter meer kleur in het spel wilt brengen, kunt u
uw nieuwe sectionaaldeur ook in een willekeurige RAL- of NCS
kleurtint laten lakken. Waarbij de kleuren uit de Favo-Colour-Line
serie tegen geringe meerprijzen worden aangeboden.

13 Nature-stijlen
Normstahl beschikt voor de deuren van de
Euro-reeks over 13 verschillende decoroppervlakken met een
hoogwaardige folie en levensechte structuur. Een goede beslissing
als u van natuurlijke oppervlakken of van onderhoudsvriendelijke
staaloppervlakken houdt. Vervelende schilderklussen zijn vanaf nu
voorgoed verleden tijd en uw deur met houten of stenen oppervlak
ziet er altijd als nieuw uit!

Grijs aluminium RAL 9007

Witaluminium RAL 9006

Verkeerswit RAL 9016

Sepiabruin RAL 8014

Leembruin RAL 8003

Okerbruin RAL 8001

Lichtgrijs RAL 7035

Antracietgrijs RAL 7016

Signaalgrijs RAL 7004

Grijsmetallic DB 703

Dennengroen RAL 6009

Mosgroen RAL 6005

Licht ivoor RAL 1015

Zo kleurrijk als uw leven: ons
kleuren- en handvattenassortiment

Ook de veiligheid is al geïntegreerd. De cilinder is afgedekt in de
afgeronde slotkast bijzonder goed beveiligd. Eenvoudige vervanging
van de cilinder is mogelijk voor Hahn Euro cilinder, ASSA ovale cilin
der en KABA 22 mm ronde cilinder.

Van links naar rechts:
Handgreep in zilver
Handgreep in edelstaal look
Handgreep in messing look
Handgreep in zwart

Sectionaaldeuren Euro & aluminium frame 29

Zwarte lei 600

Marmer 500

Wengehout 110

Grafietkleurige Eik 100

Mokka Eik 090

Mahagoni 080

Donkere Eik 070

Gouden Eik 060

Kastanje 050

EZand Eik 040

Noorse Esdoorn 030

Witte Olm 010

Mediteraan Eik 020

U hebt het in de hand
Met de ergonomisch gevormde metalen handgreep hebt u alles in
de hand – comfort, functionaliteit en veiligheid. De deur kan ermee
met het grootste gemak worden geopend en gesloten. Als standaard
levert Normstahl de handgreep in de zilveren kleur – zwart, edelstaalof messinglook zijn als optie eveneens verkrijgbaar.

Vormgeven met glas
Breng transparante accenten aan
NIEUW!
Krasvaste
vensters

EUROSTYLE Automatic in antracietgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7016 met designvenster D702

Ook vensters zijn vormgevings
elementen. Onze sectionaal
deuren kunnen daarmee
aantrekkelijk worden geën
sceneerd. Met dubbele
krasvaste acrylaat beglazing
in helder of gesatineerd
acrylaatglas.

Lichtstroken
Bij onze sectionaaldeuren bestaat de moge
lijkheid lichtstroken op te nemen.
Uitvoering: 2 x 3 mm dubbel acrylaatglas,
helder of in optie gestructureerd.

Motief 1

Het effect is stijlvolle exclusi
viteit & individualiteit.
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Motief 2

Motiefvensters
Verkrijgbaar voor alle EURO-ISO-modellen.
Deze vier vensters van helder krasvast
acrylaatglas zorgen voor echte doorkijk.
Framekleur standaard in deurkleur of
desgewenst 3 decors of in speciale kleur
(optie). Desgewenst kunnen ze ook met
structuur- of melkglas worden geleverd.

Motief 3

Motief 4

Motief 1 met
verluchtingsrooster

fabri
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EUROSTYLE in verkeerswit, vergelijkbaar aan RAL 9016 met lichtband

Designvenster
Voor model EUROSTYLE-ISO
Elegantie ten top. Gesatineerd plexiglas in
zilverkleurig, geanodiseerd aluminium.
Er is keuze uit zes klassieke vormen.

D700

D701

Exclusieve vensters
Voor de modellen EUROCLASSIC-ISO
en EUROSTYLE-ISO
Enkele en dubbele ramen van gesatineerd
acrylaatglas in het Longlife-frame. Leverbaar
in de standaard- of in speciale RAL-kleuren.
(kleine kleurafwijking niet uit te sluiten)

E500/2 Las Vegas

E500 Barcelona

E503/2 Hollywood II

E503 Hollywood I

D703

Exclusieve vensters
Voor de modellen EUROTREND-ISO
en EUROSTYLE-ISO
Vormelijke accenten. Deze exclusieve ven
sters bekoren door hun klassieke lijnen en
elementaire eenvoud.

E600
San Remo

E601
San Marino

D704
E602 New Orleans

D702

E603
Florida

D705

E504/2 (li. Element) Monaco

E502 Monza

E504/2 (re. Element) Monaco

E501 Nizza

E606/2 Phönix

E607/2 New York

E604 Miami
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Alles uit één hand
De deur bij de deur

EUROSTYLE-ISO Automatic in lichtgrijs, vergelijkbaar aan RAL 7035, met bijpassende deur

Alles uit één hand – alsof ze voor elkaar bestemd zijn.
Toegangsdeur en sectionaaldeur zitten vaak vlak bij elkaar. Daarom ligt
het voor de hand een toegangsdeur te kiezen die op het design van uw
sectionaaldeur is afgestemd. De hoogst mogelijke veiligheid met weer
standsklasse 2 is er nu ook voor bijhorende toegangsdeuren van Normstahl.

Toegangsdeuren in
EUROFLAIR-ISO

Toegangsdeuren in
EUROSTYLE-ISO
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Toegangsdeuren in
EUROLINE-ISO

Toegangsdeuren in
EUROTREND-ISO

Toegangsdeuren in
EUROCLASSIC-ISO

Toegangsdeuren in
EUROTWIN-ISO

fabri
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Bovenaan: Toegangsdeur EUROFLAIR ISO in verkeerswit, vergelijkbaar aan RAL 9016

Perfect aangepast
Voor alle modellen bieden wij u ook de mogelijkheid van beglazing
met onze motiefvensters of exclusieve vensters. Alle deuren zijn
verkrijgbaar in de standaard eindafwerkingskleuren of desgewenst
in elke RAL- of NCS-kleurtint en worden montageklaar, met in
steekslot en veiligheidscilinder, geleverd. Standaard zijn onze deuren
uitgerust met een zilverkleurige greepgarnituur.

Goed geïsoleerd
Naast onze gewone profieldeuren met een dikte van 52 mm, bieden
we ook toegangsdeuren aan in een thermisch gescheiden uitvoering
(met een dikte van 65 mm). Ze zorgen voor een goed waarneem
bare verbetering op het vlak van warmte-isolatie doordat de koude
minder wordt overgedragen. Optioneel kunnen onze thermisch
gescheiden deuren [01] ook met een drievoudige vergrendeling [02]
en een inbraakbeveiliging van weerstandsklasse 2 worden uitgerust.

Deurkrukken

Zilverkleurig (standaard)
Binnenkruk altijd zwart

RVS

Bronskleurig

Zwart
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Standaard inbraakveiligheid
inbegrepen door WK2
Veiligheid opnieuw gedefinieerd
INBRAAKVEILIGHEID
INBEGREPEN
DOOR

Uw persoonlijke bodyguard
Uit de statistieken blijkt dat om de 2 minuten een inbraak wordt
gepleegd. Meer dan 65% van alle inbrekers gebruiken daarbij
gereedschappen als tangen of schroevendraaiers om ramen,
toegangsdeuren of sectionaaldeuren open te wrikken. Normstahl
sectionaaldeuren bieden daarentegen een uiterst effectieve
bescherming. Alle Euro-deuren* beschikken standaard over
onderdelen volgens weerstandsklasse 2 (voor Nederland PKVW
standaard inbegrepen) en voldoen ze na exact uitgevoerde
weerstandstests aan de EU-norm DIN V ENV 1627-1630. Daarmee
hebben potentiële inbrekers geen kans met lichaamskracht en
standaardgereedschappen binnen te dringen.

* Behalve bij opties met high-lift, vensters en lichtbanden, bij geïntegreerde loopdeur of
montages tussen dagopening.
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01

02

Veiligheid – alles inbegrepen
01 De veiligheid in de handgreep: de cilinder is afgedekt in de
		 afgeronde slotkast en bijzonder goed beveiligd. Eenvoudige
		 vervanging van de cilinder is mogelijk.
02 Gepatenteerd: het gepatenteerde vergrendelingsmechanisme
		 is met standaardgereedschap niet te kraken.
		 (Afb. zonder scharnieren-beschermkap)

03

04

03 Sterk: het bijzonder stevige looprailprofiel beschermt tegen het
		 eruit wrikken van de looprollen. (Afb. zonder beschermkap)
04 Ontmoedigend: de gewijzigde console met de kogelgelagerde
		 looprol en de ronde metalen stootrand aan de rol maakt inbre-	
		 kers bovendien het leven zuur.

05

06

05 Beschermd: de staalversterking in de bocht beschermt de
		 bovenste looprollen tegen elke aanval.
06
		
		
		
		
		

Niet te kraken: ook schroevendraaiers of beitels helpen de
indringer niet verder. Hij strandt op het gepatenteerde vergren-	
delingsmechanisme van de nieuwe Euro-sectionaaldeuren.
Tonnenveilig: zelfs hefboomwerkingen tot 1 ton kunnen niets
uitrichten. Ook het deurslot kan niet met brute kracht uit de
verankering worden gerukt.

Gepatenteerd vergrendelingssysteem
Het volledig nieuwe vergrendelingssysteem bestaat uit een
afgedekte cilinder, een versterkte kabelbediening en een in het
kozijn geïntegreerd sluitmechaniek dat de deur aan beide kanten
veilig vergrendelt.
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Verstoppen is overbodig:
De techniek erachter

NIEUW!

Verbeterde bescherming tegen corrosie
Corrosie van het raamwerk? Niet bij Normstahl! Een
speciale zink-magnesiumlegering beschermt optimaal
tegen corrosie en andere schadelijke omgevingsinvloeden.
Normstahl, leider in techniek en design, weet dat en
behandelt daarom het raamwerk van zijn Euro sectionaal
deuren met deze legering. In tegenstelling tot gewoon
verzinkt stalen raamwerk, zijn deze deuren dubbel zo
goed beschermd. Optimale bescherming voor een roestvrije
deur die jarenlang meegaat.
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NIEUW! Zeer stil
De sectiedichtingen hebben een nieuwe
plaats gekregen en zijn bovendien afge
dekt. Het effect: een geluidsarme loop en
verbeterde dichtheid.
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Aan alles gedacht
Rondom dicht. Betrouwbare, blijvend elastische
afdichtingen aan de latei [1], aan de zijframes en
op de grond houden uw garage met perfecte afsluiting
rondom dicht [2]. Inlaatprofiel voor vloerafdichting voor
perfecte afsluiting in de benedenhoeken. De ventilatie is
vanuit de fabriek altijd geopend en kan door dichtklap
pen gesloten worden.

03

04

Groot bedieningsgemak. Het gewicht van elke
deursectie van onze sectionaaldeuren wordt via twee
tandemrollers [3] verdeeld over in het totaal vier rollen.
Het effect: geringe belasting van de rollen, kleinere
rolweerstand en daarmee minder slijtage. Hoogwaar
dige, precies passend kunststofbochtstukken [4] voor
perfecte overgangen dragen eveneens bij aan het groot
bedieningsgemak.
Montagevriendelijk. De extra plafondophanging van
de bocht [4] vervalt door de metalen versterking (bij
deuren tot een breedte van 3000 mm).

05

06

Eenvoudige bediening. Twee torsieveeraggregaten
met veerbreukbeveiliging (rechts en links) [5] zorgen
voor een veilige en kinderlijk eenvoudige bediening.
De fraai vormgegeven kabeltrommelafdekking van
de uitvoering met geringe val biedt een bijkomende
beveiliging [6].

Voor uw veiligheid
Indien nodig houdt onze standaardinbraakbeveiliging bliksemsnel
en betrouwbaar de val van het deurblad tegen. De afzonderlijke
deursecties zijn zo gevormd dat wanneer de deur beweegt, ze niet
klem kan komen te zitten. De veiligheidskappen op de scharnieren
zorgen voor nog meer beveiliging.

Het milieu verplicht
Onze ISO-modellen (40 mm) krijgt u in dubbelwandige uitvoe
ring (sandwichconstructie), doorgaans met fc-vrije polyurethaan
schuimvulling tussen twee stalen dekschalen – dit bespaart energie,
ontziet het milieu en draagt bij aan de geluidsisolatie.
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Handig en veilig:
Deuraandrijving als perfectie

It’s a kind of Magic
Gun jezelf het comfort van een nieuwe Crawford Normstahl
aandrijving van het type “Magic”. Onder het motto: sneller, mooi
er en sterker werden vele innovaties doorgevoerd. Wat comfort,
zachte loop, betrouwbaarheid, design en kracht aangaat, laat de
nieuwe aandrijving niets te wensen over.
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01

Universeel
Een Normstahl-deuraandrijving kunt u met elk deursysteem
gebruiken: kanteldeur, zijdelingse sectionaaldeur of sectionaal
deur. Met de kinderlijke eenvoudige bediening van de standaard
4-commando-minihandzender is het mogelijk bijv. de garagedeur te
openen, de buitenverlichting in te schakelen of de alarminstallatie
te activeren (hiervoor is een extra ontvanger noodzakelijk!). Als u
later zelf op een garagedeur een aandrijving wilt installeren, is de
inbouw zeer eenvoudig. Alle aandrijvingen zijn voorgemonteerd [1],
kunnen eenvoudig in elkaar worden gezet [3] en even snel worden
geïnstalleerd.
02

Geïntegreerde veiligheid
De geperfectioneerde veiligheidsfuncties van onze deuraan
drijvingen beschermen u en uw waardevolle bezittingen.
Alle aandrijvingen beschikken over een sterke tandriem [2]. Het re
sultaat: haast geruisloos lopen, geen olie en vet en hoge scheurvast
heid. Een ander standaard geïntegreerde veiligheidsgarantie is de
automatische blokkering van de deur door het zelfremmende mechanisme. Onbevoegd openen van buitenaf is daarmee praktisch onmogelijk. En wat gebeurt er als de stroom uitvalt? Geen nood, dan kunt u
uw deur via de noodontgrendeling probleemloos openen – van bin
nen en van buiten.
03

Maximale veiligheid wordt u ook geboden door de afstandsbediening
met 433 MHz veiligheidscode (Rolling Code). De code verandert na
elke bediening – meer dan 1 biljoenmogelijkheden zijn een veilige
verdediging tegen de steeds vaker voorkomend “code-scanning”.
Automatische hindernisherkenning
U hoeft zich geen zorgen te maken – de intelligente elektronica
start bij de geringste hindernis meteen de automatische terugloop
van de deur.

Normstahl deuraandrijvingen – overtuigend over de gehele linie
Snel – Nooit meer wachten.
Met de hoge openingssnelheid behoren de Normstahldeuraandrijving tot een van de snelste: In een mum van tijd is uw
deur open of dicht.

Zuinig – Ondanks de enorme prestaties is een Normstahldeuraandrijving uitgesproken zuinig: met een ruststroomwaarde
van 2 Watt kost zij per jaar net zoveel als een warm hapje in de
pauze.

Veilig – Dubbel houdt beter.
Een Normstahl-deuraandrijving beschermt uw eigendom. Bijvoorbeeld door de afstandsbediening met 433 MHz Rolling Code.

Geruisloos – Pssst: u moet u bijna inspannen om uw Normstahldeuraandrijving te horen: met een geluid van minder
dan 70db (A) is zij uitgesproken stil.

Sterk – Als een Normstahl-deuraandrijving de “spieren” laat rollen,
gaan zelfs zware deuren spelenderwijze open en dicht. Een aanzet
kracht van maximaal 1000 N is gewoon beresterk.
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Echte professionals:
Onze deuraandrijvingsmodellen

NIEUW!
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Magic Door Control
Is mijn deur nu open, dicht of maar half gesloten? Met
het optionele Magic Door Control kunt u gewoon aflezen
in welke positie de deur zich bevindt en ze indien nodig
ook sluiten. De aanduiding van de deurtoestand werkt
zoals een draadloze handzender: de montage kan heel
eenvoudig worden uitgevoerd.

NIEUW!

Magic 600
Comfort

Magic 1000
Nog meer comfort

Magic 600 biedt:
» Trekkracht 600 N
»	NIEUW: Loopsnelheid zonder belasting:
max. 210 mm/sec
» Min. lateibehoefte: 40 mm
» Netaansluiting: 230 V, 50/60 Hz
» 5 jaar fabrieksgarantie op mechaniek
» 2 jaar fabrieksgarantie op electronica

Magic 1000 biedt nog meer:
» NIEUW: Trekkracht: 1000 N
» Functie voor gedeeltelijk openen
(zinvol bij zijwaartse sectionaaldeuren)
» NIEUW: Automatisch sluiten bij
gedeeltelijk openen
» Individuele uitschakeling van verlichting
» Licht op afstandbediening

Hier is alles inclusief:
» NIEUW: Exclusief design
» NIEUW: Informatie af te lezen op display
» Snel en eenvoudig te monteren
» NIEUW: Compacte draaibare motorkop
» Robuste constructie met C-rail
» Onderhoudsvrije aandrijfriem
» NIEUW: Kogelgelagerde omleidwielen
» NIEUW: Laag energieverbruik - 2 W ruststroom
» Automatische krachtinstelling volgens CEN
» NIEUW: manueel bijstellen kracht
» Automatische hindernisherkenning
» Instelbare Soft-Stop-functie
» NIEUW: Soft-start voor schuifdeuren
» Automatisch sluiten (enkel mogelijk met veiligheidsinrichting)

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Gedeeltelijk open en dicht door
afstandsbediening of drukknop
» NIEUW: Aansluitmogelijkheid
voor Electroslot
» 5 jaar fabrieksgarantie op de mechanica
» 2 jaar fabrieksgarantie op de electronica

Eenvoudige instellen van de snelheid zonder eindschakelaars
Homelink kompatibel
NIEUW: Bewegingsteller
NIEUW: Voorbereid op Bus-Systeem (mits bijkomende uitrusting)
Staalconsole voor alle deurmodellen
Ingebouwde verlichting (40 W) met automatische uitschakeling
Noodontgrendeling van binnen - voor deuren met
buitenhandgreep ook van buiten mogelijk
NIEUW: Aansluiting voor wandschakelaar met
Westernstekker of manueel met klemmen
4 kanaals handzender mini 433 MHz Rolling Code
NIEUW: 2 kanaals handzender Micro 433 MHz Rolling Code
NIEUW: Wandhouder voor handzender
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Volmaakt gelukkig
Zinvolle deuraandrijvingsaccessoires

01

02

03

Intelligente extra uitrusting
Normstahl biedt een omvangrijk accessoireprogramma voor nog meer comfort en
persoonlijke veiligheid.
Goed gecodeerd
Sleutelschakelaars [01] zijn de oplossing als
u uw afstandsbediening eens vergeten bent.
Voor op- of inbouwmontage (afbeelding
toont opbouw). Met een 3-kanaals codeschakelaar [02] opent u de deur zonder sleutel
met uw persoonlijke cijfercode. Desgewenst
ook draadloos zonder kabelaanleg. De
vingerscan [03] is een hightechnisch
instrument voor toegangscontrole! De deur
wordt geopend als de ingescande vinger
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04

05

06

afdrukken worden herkend. Eenvoudiger,
gemakkelijker en veiliger kan het niet.

komt neer op 2-voudige of zelfs 3-voudige
veiligheid!

Opgelet!
Fotocellen [04] voorkomen op betrouwbare
wijze dat de deur automatisch dichtgaat als
de lichtstraal door een persoon of een voorwerp wordt onderbroken. Optioneel lever
bare veiligheidscontactstrips met geïnte
greerde optosensor zorgen ervoor dat de
deur direct terugloopt als de sensor ook maar
de geringste hindernis herkent.

EVOlutie bij hekaandrijving
Met EVO [06] brengt Normstahl een
nieuwe hekaandrijving op de markt, die
voldoet aan alle vereisten op het gebied
van techniek en design. De 3 modellen
zijn tegelijk sterk en zacht: deuren met
een max. deurgewicht van 800 kg worden
probleemloos bediend en de variabele softstop sluit de deur behoedzaam en zacht.

Electroslot
Het electroslot [05] biedt dubbele veilig
heid voor deuren uit de Euro serie. Dit

Wagenzender
Voor sigarettenaansteker

06

Sneller en voordeliger dan u denkt
Renovatie gemakkelijk gemaakt
Voor

Niet in de laatste plaats verhoogt een aantrekkelijke garagedeur ook
de waarde van een huis. En de modernste techniek gecombineerd
met een aantrekkelijke aanblik zal u ook doodgewoon plezier doen.
Met onze sectionaaldeuren spaart u bij de deurrenovatie tijd en
geld, want binnen een dag kan alles voor elkaar zijn.

Na

Perfecte deursanering
Wij hebben de oplossing voor bijna elke wens en elke inbouw
situatie. Als de minimale lateihoogte of de minimumafstand van de
zijkanten niet worden gehaald, vormen onze latei- of zijaanpassings
panelen de ideale oplossing.
De renovatieservice wordt in samenwerking met competente
Normstahl-partners uitgevoerd en geldt voor alle gangbare deur
typen, deurgrootten en deursystemen. Nog een voordeel: ook voor
de opruiming van uw oude deur kan na overleg gezorgd worden.

-c
oort heck!

Do

Sneller en voordeliger dan u denkt
» Professioneel advies bij de keuze van deur en accessoires
» Vervanging van de deur kan in minder dan een werkdag
» Geen dure wijzigingen aan uw garage
» Geen lange verbouwingsingrepen, omdat geen opbrekingen van de
vloer of wijzigingen van de muuropening nodig zijn.

ep

e de gara

g

Vraag naar de speciale renovatiematen en de renoflex-optie!

Deurrenovatie is met Normstahl eenvoudig, snel en voordelig.
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Formaten. Inbouwmaten. Uitvoering.
Deurtechniek in detail
Inbouwmaten normale latei

Inbouwmaten lage latei

Inbouwdiepte zie tabel

Inbouwdiepte zie tabel

Inschuifdiepte deurblad = deurhoogte + 200
S*

S*

Inschuifdiepte deurblad = deurhoogte + 200

Vrije ruimte voor
deurinbouw

45°

DMH = framedaghoogte/bestelmaat

DMH = framedaghoogte/bestelmaat

500
45°

140 (150)

S* = minimum latei
• zonder deuraandrijving: S = 180 mm (195)
• met deuraandrijving Magic 600/Magic 1000:
S = 220 mm / 230 mm
Bovenkant
afgewerkte vloer

S* = minimum latei
• zonder deuraandrijving: S = 110 mm (125)
• met deuraandrijving Magic 600/Magic 1000:
S = 150 mm / 165 mm

Draagkabel

Bovenkant
afgewerkte vloer

130 (140)

41
26 (36)

41

Doorsnede
bodemafdichting

Zwart = modelserie Euro
Oranje = aluminium frameconstructie
Alle maten in mm.

40

Vrije ruimte voor
de deurinbouw

130 (140)

130 (140)

140 (150)

doorrijbreedte

min. 90*

min. 90*
49 (59)

* ideaal 130 mm bij bevestiging met muuranker

Inbouwmaten Euro-serie & aluminium-framedeuren
Standaard- en speciale maten
Bestelgrootte (B x H) = binnenwerkse blijvende maat in mm

= standaardmaten EURO

= speciale maten

MAX ALU

X

X
x

x
x

X

x
x
x

x
x
x

x
x
x

2250

2375

2500

2625

X
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

2750

3000

Minimumhoogte: 1500 mm, Minimumbreedte: 1800 mm

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

Bij naast elkaar ingebouwde deuren van verschillende hoogte: Ribbenverdeling niet gelijk (niet oplijnend!)

Vergrendelings-varianten sectionaaldeuren

Manueel – V1
» met buitenhandgreep
» met slot
» met vergrendeling

Met motor – V2
» zonder buitenhandgreep
» zonder slot
» zonder vergrendeling
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Met motor – V3
» met buitenhandgreep
» Noodontkoppeling via
het standaard slot
» Zonder vergrendeling

Met motor – V4
» met buitenhandgreep
» Noodontkoppeling via het
standaard slot
» Optioneel met actiefvergrendeling langs binnen

Met motor – V5
» met slot
» met actiefvergrendeling
langs binnen
» zonder buitenhandgreep

MAX ALU

tot hoogte
(mm)
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2200
2125
2000
1875
tot breedte
(mm)

x

0
65
ca.

Daklijnvolgend beslag – de innovatieve oplossing voor speciale gevallen
192

65

270

105

Mogelijk in een hoek van 15°, 20°, 25° en 30°
Minimale lateihoogte:
270 mm
Voor deurbreedte: 		
2000 - 5000 mm
en deurhoogte: 		
1875 - 2500 mm
Binnenwerkse doorrijhoogte deurhoogte - 110 mm
Uitsluitend leverbaar in gedemonteerde/gepalettiseerde uitvoering.

35
13

Dagmaathoogte

15-30°

Omhoog lopende looprail
Als bij hogere lateihoogten de wens bestaat om de looprail verder omhoog langs
het plafond te leiden, bieden wij een nieuwe high-liftbeslag van max. 300 mm. Het
verhogingskader bedraagt 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 of 300 mm.
Aanwijzing: bij deuraandrijvingen is een extra aandrijfstang vereist.

Inbouwdiepte zonder deuraandrijving

met deuraandrijving

Normale latei

Deurhoogte
tot 1875
1876-2000
2001-2125
2126-2250
2251-2375
2376-2500
2501-3125

Lage latei

Totale lengte

Ophangpunt
achter

2240
2365
2490
2615
2740
2865
Hoogte + 365

2175
2300
2425
2550
2675
2800
Hoogte + 300

Deurhoogte
tot 1725
1726-1850
1851-1975
1976-2100
2101-2225
2226-2350
2351-3125

Normale en lage latei

Totale lengte

Ophangpunt
achter

2350
2475
2600
2725
2850
2975
Hoogte + 625

2175
2300
2425
2550
2675
2800
Hoogte + 450

Totale lengte

Ophangpunt
achter*

3505
4593

3100
4190

Deurhoogte
1500-2500
2501-3125

*verschuifbaar

Doorrijhoogten Euro / Alu-frame / loopdeur

Manueel als

Electr. bediend als

Normale latei
Lage latei
Bekleding met dakaanpassing
Normale latei
Lage latei
Bekleding met dakaanpassingw

Euro
DMH - 50 mm
DMH - 120 mm
DMH - 70 mm
DMH - 20 mm
DMH - 90 mm
DMH - 30 mm

Alu-frame tot 3 m breed
DMH - 70 mm
DMH - 140 mm
DMH - 70 mm
DMH - 40 mm
DMH - 110 mm
DMH - 40 mm

Meer dan 3 m breed
DMH - 110 mm
DMH - 180 mm
DMH - 90 mm
DMH - 80 mm
DMH - 150 mm
DMH - 60 mm

Aanwijzing bestelling/levering leveringswijze deuren:
Tot 3 m breedte en 2,25 m hoogte leveren wij de deuren standaard voorgemonteerd. Op verzoek leveren wij deuren binnen dit formaat
ook gedemonteerd op pallets. Grotere deuren worden uitsluitend op gedemonteerd op pallets geleverd. Bij bestelling a.u.b. aangeven.

Euro met loopdeur
DMH - 85 mm
DMH -155 mm
DMH - 55 mm
DMH -125 mm

				

DMH = dagmaathoogte

Testwaarden sectionaadeur
Geteste waarden
Geteste levenscyclus
Windbelasting
Luchtdoorlatendheid

EURO-serie
20.000 Cycli
Klasse 4
Klasse 2

Aluminium zonder bekleding
20.000 Cycli
-

Aluminium met bekleding
20.000 Cycli
Klasse 4
Klasse 2

Waterdoorlatendheid

Met handgreep: klasse 1
Zonder handgreep: klasse 3

-

Met handgreep: klasse 1
Zonder handgreep: klasse 3

1,4 – 1,6 W/m2K

-

Verschilt afhankelijk van bekleding

Standaard WK2
(voor Nederland standaard PKVW inbegrepen)

Met optionele kit

Met optionele kit

U-waarde
Inbraakbeveiliging
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Formaten. Inbouwmaten. Uitvoering.
Deurtechniek in detail
AANDRIJFTYPE Verticaal openende sectionaaldeur EURO – UITVOERING NORMALE EN LAGE LATEI

Hoogte
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875
2250

Deurbreedte

2375

2500

Magic 600
Totale lengte: 3505 mm
Hefafstand: 2890 mm

2750

3000

3250

3500

Magic 600 lang
Totale lengte: 4593 mm
Hefafstand: 3978 mm

3750

4000

4250

Magic 1000
Totale lengte: 3505 mm
Hefafstand: 2890 mm

4500

4750

5000

Magic 1000 lang
Totale lengte: 4593 mm
Hefafstand: 3978 mm

AANDRIJFTYPE Verticaal openende sectionaldeur ALUMINIUM FRAME – UITVOERING NORMALE EN LAGE LATEI

Hoogte
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
2250

Deurbreedte

2375

2500

2750

Magic 600
Totale lengte: 3505 mm
Hefafstand: 2890 mm

3000

3250

3500

Magic 600 lang
Totale lengte: 4593 mm
Hefafstand: 3978 mm

3750

4000

4250

Magic 1000
Totale lengte: 3505 mm
Hefafstand: 2890 mm

4500

4750

5000

Magic 1000 lang
Totale lengte: 4593 mm
Hefafstand: 3978 mm

Inbouwmaten alu toegangsdeuren
Inbouw achter de dagkant

Inbouw tussen de dagkant

Inbouw achter de dagkant
Framebuitenmaat

68
19
Ruwbouw-dagmaat

Afgewerkte
vloer

Buiten
Framebuitenmaat
Doorgangshoogte

Framebuitenmaat

Buiten
Binnenopeningshoogte

68

52

Inbouw tussen de dagkant
Framebuitenmaat
68

68

Binnenope
ningsbreedte
Afgewerkte
vloer

Buiten

Doorgangsbreedte
Ruwbouw-dagmaat
Buiten

Inbouwmaten voor naar binnen of buiten openende toegangsdeuren normaal profiel

Bestelgrootte in mm

Buitenmaat deurframe

Doorgangsmaat vanaf
bovenkant drempel
(deur 90° geopend)

Inbouw achter...

Inbouw achter...

Inbouw tussen...

... de dagkant naar
binnen openend.
Kleinste - grootste
afwerkdagmaat muur

... de dagkant naar
buiten openend.
Kleinste - grootste
afwerkdagmaat muur

...de dagkant. Naar
binnen of buiten
openend. Kleinste
ruwbouwdagmaat

Norm

Breedte x hoogte

Breedte x hoogte

Breedte x hoogte

Breedte x hoogte

Breedte x hoogte

Breedte x hoogte

T2
T3
T4
T5
T6

1000 x 2000
875 x 2125
875 x 2000
1000 x 2125
1000 x 2250

1136 x 2068
1011 x 2193
1011 x 2068
1136 x 2193
1136 x 2318

941 x 1980
816 x 2105
816 x 1980
941 x 2105
941 x 2230

1000 - 1126 x 2000 - 2063
875 - 1006 x 2125 - 2188
875 - 1006 x 2000 - 2063
1000 - 1126 x 2125 - 2188
1000 - 1126 x 2250 - 2313

1046 - 1126 x 2023 - 2063
921 - 1006 x 2148 - 2188
921 - 1006 x 2023 - 2063
1046 - 1126 x 2148 - 2188
1046 - 1126 x 2273 - 2313

1156 x 2078
1031 x 2203
1031 x 2078
1156 x 2203
1156 x 2328

Max. framebuitenmaat bij speciale grootten: 1250 x 2500. Bij bestelling van speciale grootten binnenmaat muur of framebuitenkant aangeven.
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Alu toegangsdeuren met normaal profiel

Bestelgrootte =
framebuitenmaat
breedte x hoogte
in mm
RAM:

Doorgangsmaten
in mm
(bij 90˚ opening)
Breedte

Hoogte

-195

-88

Inbouw achter de dagkant
kleinste en grootste afwerkdagmaat / mm
naar binnen openend
Breedte
Hoogte
van
tot
van
tot
-20
-136
-10
-68

Inbouw tussen
de dagkant

naar buiten openend
Breedte
Hoogte
van
tot
van
tot
-20
-90
-10
-45

Dagmaat in mm
Breedte
+20

Hoogte
+10

RAM breedte: min. 850 mm / max. 1250 mm, RAM hoogte RAM: min. 1800 mm / max. 2500 mm

Inbouwmaten voor toegangsdeuren met thermisch onderbroken profiel

Bestelgrootte =
framebuitenmaat
(RAM)
breedte x hoogte
in mm
RAM:

Doorgangsmaten in mm
(bij 90˚ opening)
Breedte

Hoogte

-198

-89

Inbouw achter de dagkant
kleinste en grootste afwerkdagmaat / mm
naar binnen openend
Breedte
Hoogte
van
tot
van
tot
-20
-138
-10
-69

Inbouw tussen
de dagkant

naar buiten openend
Breedte
Hoogte
van
tot
van
tot
-20
-60
-10
-30

Dagmaat in mm
Breedte
+20

Hoogte
+10

Deur en milieu
Waarden in detail
Wind, water en warmte-isolatie bij Euro sectionaaldeuren
Het uiterst geperfectioneerde productieproces waarmee
de Euro-sectionaaldeuren worden geproduceerd staat
garant voor een optimale productkwaliteit. De individueel op maat gemaakte deurpanelen worden door middel
van een uitgekiend volautomatisch injectieproces voorzien
van een isolatiekern met hoge densiteit.

Geteste waarde

Resultaat (hoe hoger de klasse, hoe beter)

Winddichtheid volgens DIN EN 12424
Wind doorlaatbaarheid volgens DIN EN 12426

Klasse 4
Klasse 2

Water doorlaatbaarheid volgens DIN EN 12425

Met handgreep:
Klasse 1
Zonder handgreep: Klasse 3

Isolatiewarmte/U-waarden (W/M²K), zonder venster, DIN EN 12428 (hoe kleiner de waarde, hoe beter)
Hoogte
3125
2500
1800
Deurbreedte

1,50
1,55
1,60
1800

1,45
1,50
1,55
2100

1,40
1,45
1,55
2800

1,40
1,45
1,50
3500

1,35
1,40
1,50
5000

1,45
1,50
1,65
3500

1,45
1,50
1,60
5000

1,80
1,95
2,30
3500

1,80
1,90
2,30
5000

Isolatiewarmte/U-waarden, met venster in de topsectie, DIN EN 12428 (hoe kleiner de waarde, hoe beter)
Hoogte
3125
2500
1800
Deurbreedte

1,55
1,60
1,70
1800

1,50
1,55
1,65
2100

1,50
1,55
1,65
2800

Isolatiewarmte/U-waarden, met aluminium frameconstructie in de topsectie, DIN EN 12428 (hoe kleiner de waarde, hoe beter)
Hoogte
3125
2500
1800
Deurbreedte

1,90
2,05
2,40
1800

1,90
2,00
2,35
2100

1,85
1,95
2,30
2800
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Normstahl: Toonaangevend
in Techniek en Design.
ons assortiment garagedeuren

Zijdelingse sectionaaldeur TOP
Zelfdragende staalconstructie of
aluminium kaderconstructie, minimale inbouwhoogte, geen plaatsverlies voor of achter de deur, geen
ingebouwde loopdeur nodig, grote
keuze uit bekledingen, individuele
vormgeving mogelijk.

Kanteldeuren
Montagevriendelijk en inbouw
klaar. Alleen bij Normstahl zonder plafondrails. Uitgerust met
valbeveiliging en veerbreukbeveili
ging, tal van aantrekkelijke oppervlakken en individuele vormge
vingsmogelijkheden.

Automatisatie
Een betrouwbare oplossing
voor uw gebruiksgemak,
veiligheid en comfort. In het
gamma deuraandrijvingen
bestaan verschillende versies
die bij elke type garagedeuren
passen.

Crawford Normstahl benelux · Industriepark 4a · 9820 Merelbeke
E-mail: info@normstahl.be · info@normstahl.nl · www.normstahl.be · www.normstahl.nl

DST-EURO 04/2011 - Wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen
door het drukprocédé zijn mogelijk. Uitgebreide
fabrieksgarantievoorwaarden verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.

Sectionaaldeur g60
Maximale veiligheid in combinatie
met een optimale plaatsbenutting.
Deze deur is uitgerust met een geavanceerd veiligheidssysteem en
biedt u de hoogste passieve veiligheid. De eenvoudige bediening en
unieke looptechniek krijgt u erbij.

