
Kwaliteit,
en klasse,
een leven 
lang.

Garagepoorten



Waarom kiezen voor All-Port?

Gecertificeerde poorten op maat

Door intensief research en dagelijkse innovatie 
zijn onze automatische poorten steeds gecertifi-
ceerd volgens de Europese richtlijnen en voldoen 
ze aan de nieuwste veiligheidsnormen, zowel voor 
renovatie als nieuwbouw.

Poorten van All-Port hebben een zeer hoog  
bedieningscomfort door de perfecte afstemming 
met de automatisatie.

Uitermate veilig & beschermend

Maak van je woning een plaats waar het veilig is. 
All-Port beschikt over de meest geavanceerde en 
beschikbare technieken om jou en je gezin op alle 
vlakken te beveiligen!

‘Inbraakveiligheid, vingerklembeveiliging, veer-
breukbeveiliging, kabelbreukbeveiliging, beveili-
gingen op loopwielen en keerschijven, …’

Ondersteuning & service

Uw poort is veilig, betrouwbaar en duurzaam. 
Daarom verdient ze een onderhoud van topkwa-
liteit!

All-Port beschikt over gespecialiseerde onder-
houdstechnici, die steeds klaarstaan om aan uw 
servicebehoeften te voldoen.

Made in Belgium

UNIEK in België zijn de extra verstevigde railsys-
temen van All-Port: de APO 100R en APO 100RS 
werden ontwikkeld door onze eigen R&D afdeling.

Dit hoogwaardig railsysteem voldoet aan een 
belastbaarheid die eigen is aan het industriële 
niveau en werd speciaal ontworpen voor parti-
culier gebruik.
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Bij ons kom je
binnen door 
de grote poort.



Na intensief onderzoek in onze eigen R&D afdeling werden de extra  
verstevigde railsystemen APO100R en APO100RS ontwikkeld en gepro-
duceerd. Ze zijn enkel verkrijgbaar bij All-Port in België.
Deze hoogwaardige serie voldoet aan een belastbaarheid die eigen is aan het 
industriële niveau en werd speciaal ontworpen voor particulier gebruik!
Dit is wat deze serie zo uniek maakt: uw sectionaalpoort van All-Port wordt 
steeds op maat gemaakt en beschikt over de speciale kwaliteiten die nodig 
zijn voor een intensief, langdurig en zorgeloos gebruik.

Nood aan een sectionaalpoort of overkapping 
op maat? Surf naar www.allport.be
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Het uitgebreide aanbod van All-Port: automatische of manuele  
garagepoorten, losstaand of haast onzichtbaar geïntegreerd in onze 
gevelbekleding en een volledig gamma van accessoires zoals inge-
bouwde deuren, ramen, roosters, … tot opgebouwde sierplinten en 
andere decoratieve afwerkingen naar jouw keuze.
 

Sectionaalpoort: deze poort is verkrijgbaar in verschillende uitvoe-
ringen en bestaat uit meerdere horizontale panelen. De poort opent 
verticaal naar boven tot haar eindpositie onder het plafond. 
Sectionaalpoort in pastoriestijl: deze poort is een speciale uitvoe-
ring met 3 of meer horizontale panelen met verticale belijning en 
opent verticaal naar boven tot haar eindpositie onder het plafond. 
Hier is een houten of stalen variante mogelijk.
Bi-sectionale poort:  enkel beschikbaar in houten uitvoering. Deze 
poort bestaat uit 2 horizontale panelen waarbij het onderste gedeelte 
40% van het poortoppervlak beslaat en het bovenste gedeelte 60%. 
Dubbel opendraaiende poort: deze garagepoort bestaat uit 2  
vleugels die naar buiten opendraaien. Houten of stalen variante is 
mogelijk. 
Kantelpoort: deze poort bestaat uit 1 paneel dat naar binnen kantelt 
tot haar horizontale eindpositie onder het plafond.
Rolluik voor residentieel gebruik:  deze aluminium rolluiken worden 
steeds op maat gemaakt en zijn beschikbaar in unieke kleur- 
uitvoeringen of in de kleur naar jouw keuze. Dit systeem is ideaal voor 
garages met weinig inbouwruimte.

Voor ieder
wat wils.

MADE IN BELGIUM

Uitgebreid aanbod
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De poortpanelen van All-Port voor particulier gebruik zijn beschik-
baar in een dikte van 40 mm of 60 mm en zijn vingerklemveilig volgens 
de Europese veiligheidsnorm EN 12604.

We bieden onze panelen aan in alle mogelijke kleuren volgens jouw wensen. 
De vlakke panelen zijn ook verkrijgbaar in alle soorten renolit folies. Laat je 
inspireren door ons aanbod van panelen in de verschillende uitvoeringen 
van topkwaliteit.

Mogelijke uitvoeringen van het STUCCO paneel 40mm dik zijn:

Belijning: Serienummer: Benaming paneel:

 M1  Stucco geprofileerd
 M4  Stucco niet geprofileerd
 M17  Stucco middenprofilering
 M20  Stucco balkmotief

Mogelijke uitvoeringen van het HOUTNERF paneel 40mm dik  zijn:

Belijning:  Serienummer: Benaming paneel:

 M3  Houtnerf geprofileerd
 M6  Houtnerf niet geprofileerd
 M7  Houtnerf cassette
 M16  Houtnerf middenprofilering
 M21  Houtnerf balkmotief

De belangrijkste voordelen van STALEN panelen zijn:
uitzonderlijke thermische prestatie
vingerklemveilig
geluidsreducerend
makkelijk te onderhouden
past zowel bij klassieke als moderne gevels
in verschillende standaardkleuren verkrijgbaar
lakwerk van hoogwaardige kwaliteit

Het oog wil ook wat.
Poortpanelen

Stalen panelen / STUCCO (40 mm dik) Stalen panelen / HOUTNERF (40 mm dik)
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Mogelijke uitvoeringen van het VLAK paneel 40mm en 60mm dik zijn: 

Belijning:  Serienummer: Benaming paneel:

 M2  Vlak geprofileerd
 M5  Vlak niet geprofileerd
 M8  Vlak topprofilering
 M15  Vlak middenprofilering
 M19  Vlak verticaal geprofileerd
 M60  Vlak niet geprofileerd / 60 mm THERMO

Mogelijke uitvoeringen van het HOUTIMITATIE 

en SPECIALE FOLIE paneel 40mm dik zijn:

Kleur:  Serienummer: Benaming paneel:

 M11  Houtimitatie rustieke eik - middenprofilering
 M12  Houtimitatie lichte eik - middenprofilering
 M13  Houtimitatie donkere eik - middenprofilering
 M14  Houtimitatie mahonie eik - middenprofilering
 M40   Speciale folie afwerking - niet geprofileerd

Mogelijke uitvoeringen van het MICROLINE paneel 40mm dik zijn:
Serienummer: Benaming paneel:

M18  Microline

Stalen panelen / VLAK (40mm dik en 60 mm Thermo) Stalen panelen / HOUTIMITATIE EN SPECIALE FOLIE (40mm dik)

Stalen panelen / MICROLINE (40mm dik)



Mogelijke vullingen en beglazingen van het FULL VISION 
paneel 40 mm dik zijn:
Benaming vulling of beglazing:

• enkele acrylaat beglazing, helder of gezandstraald
• dubbele acrylaat beglazing, helder of gezandstraald
• aluminium vulling : sandwich met isolatie
• aluminium vulling : strekmetaal
• aluminium vulling : geperforeerde plaat

Onze kwaliteitsvolle ALUMINIUM FULL VISION panelen verruimen je 
garage dankzij de natuurlijke lichtinval en geven je een heldere kijk 
op de buitenwereld terwijl je poort dicht is. Ze kunnen ook zorgen 
voor een optimale verluchting in combinatie met een geperforeerde 
plaat of een vulling van strekmetaal.

De belangrijkste voordelen van dit Full Vision paneel:
maatwerk in geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
volledige poort in Full Vision houdt je in contact met je omgeving
combineerbaar met andere soorten panelen
kan gelakt worden in een Ral-kleur naar keuze
verkrijgbaar met extra krasbestendige Pro-Tec behandeling
strakke en elegante oplossing om vensters te voorzien in je poort
overdag valt buitenlicht in je garage
vanuit je garage krijg je een glimp van de buitenwereld
optimale verluchting in combinatie met een vulling van 
geperforeerde plaat of strekmetaal

Aluminium panelen / FULL VISION

Mogelijke uitvoeringen van het MASSIEF HOUTEN paneel zijn:
Belijning:  Benaming paneel:

 Planchette horizontaal
 Planchette verticaal
 Vlak
 Venti
 Cassette

Massief houten panelen

Onze MASSIEF HOUTEN panelen worden steeds op maat gemaakt 
in een gespecialiseerde houtschrijnwerkerij die een bijzonder hoge 
kwaliteit aflevert in de uitvoering naar uw keuze !

De mogelijkheden van Massief Houten panelen zijn ruim en 
sieren elke gevel:

houtsoorten die wij aanbieden: meranti, padouk, ceder, afzelia, 
afromosia, eik, …
verkrijgbaar in natureluitvoering, met oliebeits of gelakt in Ral-kleur 
naar keuze
paneelovergangen bij planchetten: platband, sigarenband en 
mussenbek 
sierplinten, decoratieve raampjes, …
poorten kunnen in één vlak verwerkt worden met een gevelbekleding
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Poortpanelen

Volg je ons al op Facebook?
Facebook.com/All-Port bvba 



Optimaal
comfort.

Waarom kiezen voor een sectionaalpoort?

Met een sectionaalpoort van All-Port 
kies je voor betrouwbaarheid, 
veiligheid en een optimaal 
bedieningscomfort.
Door intensief research en dagelijkse innovatie zijn onze automatische 
poorten ontwikkeld volgens de nieuwste veiligheidsnormen en gecertifi-
ceerd volgens de Europese richtlijnen.

Meer dan 10 redenen voor 
een sectionaalpoort :

ruimtebesparend dankzij het unieke poortconcept van All-Port

maximale doorrijhoogte voor je voertuig

optimaal bedieningscomfort met een minimale inspanning dankzij 
onze waaier aan perfect uitgebalanceerde verensystemen

omdat het mooi is !

volledig maatwerk met begeleiding van a tot z

door de unieke afdichtingen, koudebruggen en super geïsoleerde 
sandwichpanelen blijft uw garage in alle weersomstandigheden 
perfect op temperatuur

geluidsarme werking door de kwaliteitsvolle onderdelen

de grote keuze aan uitvoeringen en kleuren geven een persoonlijke 
uitstraling aan je woning

onze prijs – kwaliteitsverhouding zorgt voor een betaalbare
elektrisch bediende poort

veiligheid en gemoedsrust voor je gezin

een sectionaalpoort bij All-Port is van bijzondere kwaliteit en 
vooral duurzaam

het comfort van een elektrische poort is niet te onderschatten : 
vb. niet meer in en uit je wagen stappen om de poort te openen

zowel voor nieuwbouw als renovatie: All-Port is een marktleider 
op gebied van innovatie
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Elektrisch
of manueel.

De bediening van uw sectionaalpoort

Sectionale poorten voor particulier 
gebruik kan je uitrusten met een 
plafondmotor of je kan deze 
handmatig openen.

Welke wijze van bediening je ook verkiest :

Het aanbod van sectionale garagepoorten van All-Port garandeert 
steeds het allerbeste comfort, veiligheid en kwaliteit.

Met het aanbod van elektrische 
poorten van All-Port kies je voor 
een nieuwe generatie van 
aandrijvingen. 

Je thuis is waar het veilig is ! 
All-Port bevordert je thuisgevoel met de laatste innovatieve en uiterst 
beveiligde systemen van toegangscontrole !

Veilig
motor met zelfblokkerende werking en actieve tegendruk op ieder 
punt bij inbraakpoging
veiligheidssystemen getest bij elke cyclus
bidirectionele afstandsbediening met rolling code

Veelzijdig
aansluitbaar op domotica-systemen
uitbreidbaar met talrijke accessoires
eenvoudig inkorten of verlengen van de looprail

Intelligent
automatische programmering: zelflerende krachtinstelling met 
continue aanpassing op elke positie
geoptimaliseerde snelheidsprofielen voor snel openen en veilig sluiten
werking conform de normen
automatische optimalisatie van de loopweg door directe invoer van 
gemeten bedrijfskrachten

Elektrische aandrijving
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Beninca Sommer

In enkele kliks ontwerp je een beeld van je toekomstige 
poort met de poortconfigurator op www.allport.be

Manuele bediening



Je poort in
topconditie.

Reiniging en onderhoud

Controleer regelmatig visueel 
je sectionale garagepoort.

1. Zijn de looprails vrij van hindernissen ? Bv. losse bouten of grof vuil ...

2. Zijn de zijdelingse hefkabels in goede staat ?
 Geen rafelingen of spanningsverschillen tussen links en rechts ?

3. Zijn de rubbers nog intact en sluiten ze rondom goed aan ?

4. Loopt de poort soepel op en neer ?

5.  Controleer de balancering :   
 • als je poort elektrisch is, ontkoppel deze dan eerst 
 • beweeg het poortblad vervolgens handmatig op of neer op 
    verschillende hoogtes
 • in elke positie moet het poortblad stabiel blijven hangen
    
6.  Merk je iets anders op ?

Neem contact op met onze servicedienst om je poort 
te controleren en om een jaarlijks onderhoud 
te laten uitvoeren !!!

Je sectionaalpoort kan best 2 x 
per jaar een smeerbeurt krijgen
 

1. Dit smeren gebeurt enkel aan de binnenzijde van de poort !

2. Spuit voorzichtig een beetje speciaal en vuilafstotend smeervet op 
 alle bewegende onderdelen zoals de veren, de assen en lagers, de 
 scharnieren, enzo … behalve op de motor en de motorrail !

3. U kan best het overtollige vet steeds wegvegen, zodat dit niet naar 
 beneden druppelt.

Koop dit speciale smeermiddel bij All-Port: het houdt de bewegende  
delen van je poort in topconditie en heeft een hoge beschermende wer-
king tegen weers- en omgevingsinvloeden !!!

 

 Reiniging van gelakte 
garagepoorten
 

Een garagepoort wordt best meermaals per jaar gereinigd: 
de panelen, de rubbers, de eventuele venstertjes en kokers,  …

Hier volgen enkele tips om de buitenzijde van je gelakte garagepoort 
veilig te reinigen: 

1. Met een zachte waterstraal spoel je eerst de buitenzijde van je 
 gesloten poort overvloedig af, zodat het meeste stof en grove vuil  
 van de panelen verwijderd wordt

2. Neem een zachte pluisvrije doek of een krasvrije spons, gedrenkt   
 in de wateroplossing van onze krachtige poortreiniger 
 ‘Shamp-Wax’ of gebruik een neutrale zeepsop. Volg steeds de juiste 
 verdunning volgens de gebruiksaanwijzingen op de verpakking !

3.  Spoel het poortblad opnieuw overvloedig af tot de zeepresten en 
 het vuil verwijderd zijn

4.  Laat drogen

5.  Geef je poort eventueel vervolgens nog de verzorgende behandeling  
 ‘Surface Renewer’: deze laat de originele kleur van je sectionaal- 
 poort terug herleven !
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Voor sectionale poorten met een gezamenlijk of professioneel 
gebruik adviseren wij een jaarlijkse onderhoudsbeurt met nazicht! VRAAG NU JE ONDERHOUDSCONTRACT ! Mail naar service@allport.be

Bestel onze Alubox om je 
poort veilig te reinigen!



Inbraakbeveiliging SKG klasse II

Op onze poorten met het railsysteem APO100R(S) kan een inbraak- 
beveiligingsset gemonteerd worden. Dit beveiligingsset is gecertifi-
ceerd met het SKG keurmerk (Klasse II): het KOMO-attest.

Het KOMO-attest bewijst dat onze poorten met het railsysteem  
APO100R(S) beveiligd zijn tegen inbraak. 

Vingerklembeveiliging

De panelen van onze poorten zijn speciaal ontworpen met een unieke 
vorm. Deze vorm voorkomt dat je vingers gekneld raken tussen 2  
panelen van je poort. 

Onderloop- en obstakelbeveiliging, afhankelijk van model en 
uitvoering

Bij onze elektrisch bediende poorten zijn de motoren op zichzelf, steeds 
in kracht beveiligd tegen obstakels bij het sluiten van je garagepoort.
Voorbeelden van onderloop- en obstakelbeveiliging zijn: vb. fotocellen, 
lichtgordijnen, luchtdrukcontact in onderrubber, …

 Veerbreukbeveiliging, afhankelijk van model en uitvoering

Het veiligheidsblokkeerwiel zorgt ervoor dat het poortblad gestabili-
seerd wordt - zodat het tot stilstand komt - als eventueel een veer zou 
breken. 

Kabelbreukbeveiliging, afhankelijk van model en uitvoering

Deze speciale beveiliging op de onderste rolhouders zorgen ervoor dat 
het poortblad gestabiliseerd wordt - zodat het tot stilstand komt - als 
eventueel een kabel zou breken.

Railbeveiliging

Doordat de buitenzijde van de verticale rails volledig gesloten is, wordt 
er zijdelings van de poort extra bescherming gegarandeerd tegen 
klemgevaar.

Beveiliging op loopwielen en keerschijven, afhankelijk van model 
en uitvoering

Onze poorten voor particulier gebruik kunnen voorzien worden van  
beschermkappen op de wieltjes en de keerschijven, zodat ook hier  
speciaal beveiligd kan worden tegen klemgevaar.
 

Veiligheid van een sectionaalpoort

Gerust
hart.
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Door 
de deur.

Deuren

Laat je inspireren door 
ons grote aanbod van 
buitendeuren.
Een comfortabele en veilige 
woonst voor je gezin: 
met All-Port zit je goed !

All-Port specialiseert zich in het aanbieden van op maat 
gemaakte deuren, die voldoen aan de hoogste eisen op 
gebied van kwaliteit, functionaliteit en veiligheid.

Een voordeur in dezelfde stijl als je garagepoort, opval-
lend of  haast onzichtbaar verwerkt in de gevelbekleding.
Mogelijk in tal van uitvoeringen en met accessoires als 
vensters, roosters, deurdranger, elektrisch slot, vaste 
knop, glassecties, sierlijsten …

Een deur voor je woning of bedrijfsgebouw, wij maken het 
voor jou !
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Veiligheid van een sectionaalpoort

Personaliseer je gevel!

Unieke creaties zijn mogelijk van minimalistisch tot opvallend persoonlijk.

Een uniforme gevel wordt gevormd, dankzij de verschillende, nauw aansluitende gevelelementen.

Deuren en garagepoorten zijn amper zichtbaar doordat ze bekleed worden in dezelfde stijl.

Gevel-
bekleding

VRAAG NAAR 
ONZE BROCHURE!
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Personaliseer je gevel met een smaakvolle bekleding in 
hout of aluminium :

Ontdek onze WOOD Collection en ALU Collection!

Al je projecten worden op maat gemaakt en elke RAL-kleur is mogelijk !
Kies je ervoor je hele gevel te laten bekleden of wil je slechts enkele 
accenten aanbrengen?

Wij maken het voor jou !

1.
Luxe deur
ideaal om een uniform geheel te 
creëren naast een sectionaalpoort.

Aluminium blokkozijn, driekamersysteem 
met thermische onderbreking
Vulling naar eigen keuze behalve 
verticaal en cassette
Zevenpuntdeursluiting
4 deurscharnieren
Beschikbaar in een waaier van kleuren
Automatische tochtafdichting
Deurkruk en veiligheidscilinder Iseo

2. 
Massief houten deur
elegantie om van te houden

Duurzame kwaliteit met persoonlijke 
elegantie
Vol houten deur te bekleden met 
afwerking naar keuze: multiplex of 
massieve planchetten
Vijfpuntdeursluiting
4-zijdige afdichting
4 deurscharnieren
Verschillende oppervlakte behandelingen 
zijn mogelijk, zoals beits, olie, 
impregneerlaag, Ral-Kleur, …
Automatische tochtafdichting
Deurkruk en cilinderslot
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Deuren



Contacteer ons

Lochtemanweg 34
3580 Beringen
Tel. 011 45 48 51

www.allport.be


