
Sectionaaldeuren



Duurzaam maatwerk
is onze standaard

TOONAANGEVEND
Salco is al jaren hét toonaangevend deurenbedrijf in Noord Holland. Naast onze, zeer snel 

leverbare standaard sectionaaldeuren, wordt elke andere deur klantspecifiek geproduceerd. 

De maatwerk deuren worden binnen 4 weken geleverd en/of gemonteerd. Met keuze uit meer 

dan 15 paneeltypes en 5 railsystemen kunnen wij voor elke situatie de beste oplossing realiseren. 

PERSOONLIJK
Bij ons staat u als klant centraal. Inmeten, vakkundig advies en offerte zijn voor maatwerk 

deuren vrijblijvend. De deur wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen en in de stijl 

van uw woning. 

MEERWAARDE
Zowel voor nieuwbouw als bij vervangen van bestaande deuren biedt Salco Garagedeuren een 

meerwaarde voor u en uw woning! Alle deuren worden uitgevoerd met 40mm dikke panelen 

en hoogwaardige rubber afdichting. De garantie voor optimale isolatie, veiligheid en afsluiting. 

Tocht, koude en vocht blijven buiten de deur waardoor uw woonruimte wordt vergroot en het 

comfort wordt verhoogd. Wij openen deuren voor u!

sectionaal
deuren



ventilatie VOOR EEN GEZOND KLIMAAT
Door een goede beheersing van de lucht- 

vochtigheid voorkomt u schimmelvorming

en houdt u het klimaat binnen gezond. 

De roosters zijn in elke sectie toepasbaar en 

van binnenuit afsluitbaar. Leverbaar in grijs 

geanodiseerd aluminium of in kleur.

Met extra sloten en elektronische onder-

breking bij een elektrisch bediende deur, 

blijft de veiligheid op het gebied van gebruik 

en inbraak gewaarborgd. 

PRAKTISCH EN VEILIG
Een loopdeur geïntegreerd in de sectionaal-

deur. Dé oplossing bij veelvuldig gebruik van 

de garagedeur als toegang tot uw woning.

De zeer lage dorpel kan moeiteloos 

worden gepasseerd.  

loopdeur

beglazing

zijn zichtvensters in het paneel. Deze zijn 

voorzien van dubbele kunststof beglazing 

en optioneel te voorzien van kruisroedes.

MEER ZICHT OF DAGLICHT?
Een fullvision is een volledig beglaasde sectie 

uit duurzaam gecoate profielen, voorzien van 

veiligheidsglas. Een ander praktisch alternatief  

Opties
compleet naar uw wens



Goede redenen
om voor Salco te kiezen

VRIJBLIJVEND ADVIES EN OFFERTE*

LEVERING BINNEN 4 WEKEN*

STANDAARD 40MM DIKKE PANELEN

LEVERBAAR IN ELKE GEWENSTE KLEUR

veilig U moet er vanuit kunnen gaan dat uw 

garagedeur altijd betrouwbaar functioneert 

en door iedereen veilig kan worden bediend. 

Al onze deuren voldoen aan de wettelijk 

verplichte veiligheidseisen zoals vingerklem-  

en veerbreukbeveiliging en aan de europese 

norm EN-13241-1 voor de CE-markering.

Standaard zijn onze deuren inbraakbestendig, 

maar zowel de hand- als de elektrisch 

bediende deuren kunnen worden geleverd 

met een SKG attest, onderdeel van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen®. 

duurzaam 
comfortabel

TOP KWALITEIT
Met een duurzaam gegalvaniseerd rail- 

systeem en deurbeslag gebaseerd op de 

techniek en gebruiksintensiteit van onze 

bedrijfsdeuren, leveren wij de beste basis 

voor uw deur. 

De standaard 40mm dikke panelen zorgen 

voor optimale isolatie en het flexibele EPDM 

rubber zorgt voor een perfecte afdichting 

onder alle weersomstandigheden.

Een geheel wat voor u de garantie vormt voor 

jarenlang zorgeloos gebruiksgemak. 

* M.u.v. van standaard deuren



panelen Verzinkt stalen sandwichpanelen met 40mm dikke (CFK-vrije) schuimkern, voorzien van 

een duurzame aflak en de wettelijk verplichte vingerknelbeveiliging. Alle panelen sluiten 

op elkaar aan met een flexibel EPDM rubber, voor optimale afdichting. 

SG-S
Vlak paneel voorzien 
van grijze industriële folie 
met licht metallic effect

Micro 
Fijne, horizontale micro 
profilering
Geen structuur

Trend
Vlak paneel
Geen profilering
Geen structuur

Trend-A
Vlak paneel, met groef 
10cm onder de bovenrand 
Geen structuur

Rabat-V
Breed horizontaal profiel
Diepliggende middengroef
Geen structuur

Standaard-H 
Vlak paneel
Geen profilering
Houtnerf structuur

Klassiek 
Diepliggende cassettes 
met facetranden
Houtnerf structuur

Rabat-N
Breed horizontaal profiel
Diepliggende middengroef 
Houtnerf structuur

Modern-N
Smal horizontaal profiel
Diepliggende groeven
Houtnerf structuur

Gemiddeld 4 panelen per deur
Kleur naar keuze tegen meerprijs

 Massief houten uitstraling
 Standaard wit
 Standaard 18 kleuren

HR-L  
Breed horizontaal profiel
Diepliggende middengroef
Fijne houtnerf structuur

HV-L
Vlak paneel
Geen profilering
Fijne houtnerf structuur

HM-D
Smal horizontaal profiel
Ondiepe groef
Fijne houtnerf structuur

HK-L
Diepliggende cassettes 
met facetranden
Fijne houtnerf structuur

HM-L 
Smal horizontaal profiel
Ondiepe groef
Fijne houtnerf structuur

T241
Smal horizontaal profiel 
Ondiepe groeven 
Stucco structuur

Stucco
Smal horizontaal profiel
Diepliggende groeven
Stucco structuur

Standaard-S
Vlak paneel
Geen profilering
Stucco structuur



Bekijk de website voor meer informatie, of maak een afspraak voor advies of een offerte. 

Salco Garagedeuren
Nieuwmarkt 2

1681 NP Zwaagdijk-Oost

Tel: 0228 565 999 

info@salcogaragedeuren.nl

www.salcogaragedeuren.nl

aandrijving

bediening

contact
gegevens

Met een elektrische aandrijving is uw garagedeur echt compleet. 

Nooit meer uitstappen of omlopen en geen overlast van 

vervelende weersomstandigheden. 

GEMAK EN COMFORT
Met de meegeleverde handzenders kunt 

u de deur altijd moeiteloos bedienen. 

De energiezuinige LED verlichting in de motor 

gaat automatisch aan en uit. Door toepassing 

van het vertraagd starten en stoppen van 

de motor en door de rail met nylon tandriem, 

is de aandrijving geruisloos in gebruik 

en onderhoudsvrij.

VEILIGHEID
Al onze bedieningen zijn voorzien van een 

zelfcontrolerende onderloopbeveiliging.  

Mocht iets of iemand zich onder de deur 

bevinden tijdens het sluiten, dan zal de motor 

bij geringe tegendruk direct stoppen en weer 

bewegen in opengaande richting. 

Inbraak is iets wat helaas te vaak voorkomt. 

Het is van groot belang dat uw garagedeur 

goed is beveiligd. Optioneel kunnen de 

deuren worden geleverd met een SKG 

attest, onderdeel van het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen®. 

NOODONTGRENDELING
Bij stroomuitval kunt u de motor altijd 

ontkoppelen en de deur met de hand 

openen. Als de garagedeur de enige 

toegang tot de ruimte biedt, dan kan een 

voorziening worden toegepast waardoor 

de motor op veilige wijze ook van buitenaf 

kan worden ontkoppeld. 

BEDIENING
Aanvullend op de standaard geleverde 

handzenders, zijn er diverse  bedienings-

mogelijkheden in de vorm van sleutel- 

of codeschakelaars, vingerscan bediening, 

vaste drukknopkasten, extra verlichting 

en meer.

Laat u informeren over de mogelijkheden. 
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