
Easyport

Geïsoleerde kanteldeuren

Uniek in 
Nederland

Novoferm Nederland BV 

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo 

Postbus 220, 7600 AE Almelo 

Telefoon: +31 (0)546 580 680   Fax: +31 (0)88 8888 580 

E-mail: woningbouw@novoferm.nl   Internet: www.novoferm.nl
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Garagedeuren

Opbergsysteem Organice Vlieringtrappen en dakluiken Industrieproducten

Carports en terrasoverkappingen Deuren voor parkeerruimten

Kenmerken
Isolatie

De Easyport garandeert een hoogwaardige 
isolatie omdat het product is opgebouwd uit 
sandwichpanelen van 20 mm dik, voorzien van 
een CFK-vrije polyurethaanschuimvulling. Als 
gevolg van een koudebrugonderbreking hebben de 
panelen een isolatiecoëfficient van Rc = 1 W/m2K. 
Dat is meer dan thermopeen beglazing.  
De Easyport is voorzien van rubberen strippen 
rondom het deurblad. 

Handbediend of elektrisch

De Easyport kan handbediend of elektrisch 
aangedreven geleverd geworden. Wanneer u de 
auto geregeld binnen zet, gaat er natuurlijk niets 
boven het comfort van elektrische bediening op 
afstand. 

Veiligheid

 • De Easyport beschikt over een efficiënte  
     vergrendeling:    
      - twee sluitpunten op de garagedeur  
         (alleen bij handbediend) 
      - bijkomende vergendeling op de bovendorpel  
         voor handbediende deuren (optie) 
      - aanvullende vergrendeling op de vloer voor  
         elektrisch bediende deur (optie)

 • De vergrendeling en de hardheid van de panelen  
      maken de deur veilig tegen inbraak.

 • De Easyport garandeert ook de veiligheid van  
      gebruikers doordat deze voorzien is van drie of  
      vier trekveren (afhankelijk van de deurmaat)  
      aan beide zijden.  
      De deur gaat daarmee gelijkmatig op en  
      neer.

Easyport voorzien van aandrijving

Vergrendeling kanteldeurblad Deurkruk RVS (optie) Isolatiepaneel

Venstervarianten

20 mm.



Easyport
De Easyport is een volledig geïsoleerde kanteldeur; een praktische en comfortabele oplossing voor 
mensen die hun garage bijvoorbeeld als hobbyruimte willen gebruiken. 

Het gebruik van hoogwaardige materialen, een uitstekende afwerking en veel keuzemogelijkheden geven 
uw garage een tijdloze uitstraling die past bij de stijl van uw woning en persoonlijke smaak. 

Uitvoeringen

Verticaal smal woodgrain

Verticaal vlak glad

Woodgrain Glad

De Easyport is  
leverbaar in vrijwel  
alle RAL-kleuren. 

Verticaal breed woodgrain

Cassette woodgrain

Geïntegreerde loopdeur

 U kunt uw Easyport uitbreiden met een betaalbare geïntegreerde loopdeur. 
Naar keuze kan de deur links of rechts worden geplaatst.  

De loopdeur is standaard voorzien van een driepuntsvergrendeling en een 
knopcilinder. De vrije doorgangsbreedte van de loopdeur ligt tussen de 
817 en 968 mm. (afhankelijk van de totale breedte van de garagedeur).

De Easyport is de meest voordelige geïsoleerde garagedeur met loopdeur.

Verticaal smal woodgrain

Verticaal breed woodgrain 

Cassette woodgrain

Profileringen

Dessins Kleuren


