
Sectionale poort  
 
De sectionale poort type ISO45 van Novoferm is 
een poort, die bij het openen onder het garagedak 
schuift. Deze ruimtebesparende poort is leverbaar 
in metaal. De geïsoleerde metalen panelen zijn in 
meerdere motieven leverbaar; horizontaal (breed) 
gelijnd, vlakke panelen en cassettenmotief. Deze 
motieven hebben een woodgrain design, bij de 
vlakke panelen is tevens een glad design mogelijk. 
De panelen zijn voorzien van een polyester 
grondlak en zijn geïnjecteerd met een kern van 
CFK-vrije PUR-hardschuim. Bij elke sectionale poort 
is een bijpassende aangebouwde zijdeur leverbaar.  

 
Samenstelling, opbouw 
 

Poortblad 
Horizontaal aan elkaar verbonden panelen van 45 mm 

dikte met vingerklembeveiliging (binnen & buiten). Tussen 
de panelen is een rubber afdichtingsprofiel aangebracht. 

Tevens is het onderpaneel voorzien van een rubber 

afsluitprofiel. Het bovenpaneel is voorbereid voor 
elektrische aandrijving. 

Metalen panelen zijn er in 4 uitvoeringen, allen met 

woodgrain design (vlakke panelen ook met glad design): 
• Horizontaal gelijnd 

• Horizontaal breed gelijnd 

• Vlakke panelen 

• Cassettenmotief 
 

Kozijn 

De stijlen en het bovenprofiel zijn van thermisch verzinkt 
metaal en zijn voorzien van een grondlak in RAL 9016. Aan 

dit frame worden de verticale (enkel), de horizontale 
looprails (dubbel) en de bovenliggende torsieveren 

bevestigd. Tussen de horizontale looprails wordt een 

dwarsligger geplaatst voor extra stabiliteit. De torsieveren 
worden boven aan de hoekkader bevestigd. De kader is 

uitgevoerd met rubber afdichtingsprofielen. 

 
Beslag 

Solide vergrendelingsmechanisme, slotkast, 
veiligheidscilinder (europrofiel), zwart kunststof krukset en 

bevestigings- en ophangmateriaal. 

 
Lichttoetreding 

Sectionale poorten type ISO45 van Novoferm kunnen 

worden uitgevoerd met verschillende typen 
lichtopeningen: 

• Vensters, rechthoekig of rond 

• Glaspaneel in aluminium omranding met diverse 
beglazingen 

 

Materiaal 
 

Metalen panelen 
Met PUR-hardschuim geïsoleerde verzinkt metalen 

sandwichpanelen met vingerklembeveiliging (binnen & 

buiten). De isolatiewaarde K = 0,5 W/m²K. 

Type ISO45 
 
 

 

Kleur 
 
• Metaal wordt afgewerkt met een grondlak o.b.v. 

polyester in de standaardkleur RAL 9016 

(verkeerswit). De binnenzijde heeft als kleur RAL 
9002 (gebroken wit). 

 

Afmetingen 
 
• Volgens nadere specificaties. 
• Te hanteren toleranties zijn +/- 2 mm voor hoogte 

en breedte en +/- 0,5 mm voor dikte. 

 

Aandrijving 
 
Naast handbediening is er ook de Novomatic elektrische 

poortaandrijving met afstandsbediening mogelijk 

(meerprijs) – zie bijlage. 
 

Uitbalancering 

 
• Gebeurt d.m.v. torsieveren in gegalvaniseerde 

uitvoering. 

• Heeft een gepatenteerde veerbreukbeveiliging 

• Mogelijkheden:  

- TV – torsieveren vooraan (standaard) 
- TA – torsieveren achteraan (meerprijs) 

 

Bediening en onderhoud 
 
• Handbediend of elektromechanisch met behulp van 

handzender, sleutel- of codeschakelaar, drukknop of 

trekschakelaar. 

• Onderhoud volgens opgave fabrikant. 
• Alle onderdelen zijn uitwisselbaar. 

 

Opties 
 
• Alle RAL-kleuren zijn tegen een meerprijs mogelijk, 

met uitzondering van metallic- en parelmoerkleuren 

zoals RAL 9006 en RAL 9007. Deze zijn enkel op 

aanvraag mogelijk. 
• Elektrische bediening. 

• Bijpassende aangebouwde zijdeur. 

• Ingebouwde doorloopdeur. 

• Lichtopeningen. 
• Ventilatieroosters. 

• Verlaagd inbouwbeslag. 

• Kruk in diverse varianten, aluminium. 

• Vast bovenpaneel (t.b.v. aanpassen lateihoogte). 

• Ook leverbaar in NovoPort variant (complete poort 
met geïntegreerde aandrijving). 

• Vraag naar de bijlage m.b.t. poortopeners. 

 
 

 


