
Uw poortspecialist als maatwerk belangrijk is!

SECTIONALE POORTEN

AUTOMATISATIE

ZONW
ERINGEN



Na intensief research-, ontwikkelings- en designwerk heeft  RB Systems een uniek poortconcept gecreëerd. Zowel 

bij renovatie als nieuwbouw zorgen wij voor een zorgeloze in- of ombouw en dit geheel naar uw wens. Daardoor kan 

men met een minimaal ruimteverlies, de poort verticaal omhoog en horizontaal naar binnen schuiven.

Door de unieke afdichtingen, koudebruggen en de 4 cm dikke 

sandwichpanelen bekomt men een perfect geïsoleerde en 

afgesloten garageruimte.

Een gespecialiseerd team staat dagelijks klaar om uw wensen 

te vervullen op basis van ervaring en deskundigheid.

RB Systems, uw partner in maatwerk.

Met een poort van RB Systems  kiest u voor een maximale betrouwbaarheid gekoppeld aan een optimaal bedienings- 

comfort en een vooruitstrevend design.

De automatische poorten zijn ontwikkeld volgens de nieuwste veiligheidsnormen en zijn volgens de Europese richtlijnen 

gecertificeerd. Onze poorten hebbben een zeer hoog bedieningscomfort omdat de poort en de automatisatie perfect 

op elkaar zijn afgestemd.
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Vervanging van een oude kantelpoort
(voor en na).



De kracht zit in de prijs en de kwaliteit.

Het rolsysteem van ons merk is voorzien van kogelgelagerde nylon loopwielen 

die een geluidsarme werking garanderen. Bovendien worden de looprails zodanig 

gemonteerd dat er zo weinig mogelijk overgangen in verwerkt zitten.

De balancering via de torsieveren zorgt ervoor dat de poort met een minimale 

kracht geopend en gesloten kan worden. 

Laat onze poortspecialist bij u langskomen en verbaas u over onze opmerkelijke 

prijs – kwaliteitsverhouding, waarbij een elektrisch bediende sectionale poort 

dichter binnen uw bereik ligt dan u ooit had durven dromen.

U zal zien dat kwaliteit niet onbetaalbaar hoeft te zijn, zowel voor nieuwbouw als 

renovatie.
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RB Systems biedt een volledig gamma, zowel hoogwaardige 

stalen, aluminium of houten sectionaalpoorten, in traditionele 

stijl of nieuw design.

Door de diverse motieven en kleurvarianten vindt u 

gegarandeerd de poort die uw huis waardig is.

Een frisse wind in het Designlandschap.
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Door het baanbrekend werk op gebied van 

inbouwruimten, en het maatwerk, kunnen we elke 

situatie aan. Hierdoor koopt u originele kwaliteit 

die haar geld waard is.

Het vervangen van een oude kantelpoort wordt 

dus simpel en leidt meestal tot een grotere vrije 

ruimte en doorrijhoogte. 
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Hoesch Panelen• Kingspan Panelen• 

Van klassiek tot hedendaags modern design.

Dit is een zeer onderhouds-
vriendelijk en dankbaar pa-

neel dat past bij alle wo-
ningstijlen.

Strakke lijnen zorgen voor 
een elegant uiterlijk. Deze 

panelen weerspiegelen een 
moderne huisarchitectuur 
en komen bijzonder tot 
uiting in heldere, vrien-

delijke kleuren.

Door de fraaie reliëfvlakken 
in combinatie met de hout-

nerfstructuur krijgt men 
een klassieke uitstraling 
en tevens een luxueus 
uiterlijk.

Dit is een zeer onderhouds-
vriendelijk en dankbaar pa-

neel dat past bij alle wo-
ningstijlen.

Door de horizontale belij-
ning lijkt het of de poort 

uit planken bestaat. Deze 
camoufleren tevens de 
overgang tussen de 
panelen waardoor de deur

uit 1 geheel lijkt te bestaan.

Wil men een modern en 
onderhoudsvriendelijk pa-

neel, dan is dit de perfecte 
keuze.

De rustieke zachte indruk 
van het paneel past ten 
zeerste bij de fermettestijl.

Door de horizontale belij-
ning camoufleert men de 

overgang tussen de ge-
stapelde panelen waar-
door de deur uit 1 geheel 
lijkt te bestaan.

Door het wasbordeffect 
creëert men een lichtspeling 

in de kleur. De speciale 
vorm van het paneel 
leent zich voor meerdere 
types van woningen.

STUCCO
GEPROFILEERD

VLAK NIET
GEPROFILEERD CASSETTE HOUTNERF

STUCCO 
GEPROFILEERD

HOUTNERF 
GEPROFILEERD

STUCCO NIET 
GEPROFILEERD

HOUTNERF NIET 
GEPROFILEERD

VLAK GEPROFILEERD MICROLINE
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Kingspan Panelen• 

Houten Panelen• 

Hout blijft eigentijds. Wij bieden u alle mogelijke houtsoorten aan in verschillende uitvoeringen en staan open voor de creativiteit van onze klanten.

         raabknad ne kjiledneirvsduohredno reez nee si tiD
paneel dat past bij alle woningstijlen.

       ne -sark egoh nee tfeeh hsiniF kaO eD .retkaraktuoh hcsitsilaer nee troop wu neveg nelenapngised ewuortegliated ezeD
UV-resistentie.

De dikte van de panelen is 
56 mm. De hoogte van de 
planchetten is afhankelijk 
van de houtsoort 12 à 14 
cm. Alle panelen hebben 

een gelijke hoogte.

De dikte van de panelen is 
56 mm. Enkel in meranti 
kader met bruynzeel op-
pervlak beschikbaar. Alle 
panelen hebben een ge-

lijke hoogte.

De dikte van de panelen is 
45 mm. Het cassettemo-
tief kan in alle vormen en 

  dreecudorpeg nettoorg
worden. Alle panelen heb-

ben een gelijke hoogte.

HOUTNERF MIDDENPROFILERING DONKERE  EIK

PLANCHETTE VLAK CASSETTE

LICHTE EIKRUSTIEKE EIK
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De noden van de klant.

Indien u niet over de nodige inbouwruimte beschikt om 

een sectionaalpoort te plaatsen, is het perfect mogelijk 

om deze ruimte te creëren met afwerkprofielen.

Onze loopdeuren zijn volledig voorgemonteerd. Deze kunnen zowel in de poort als naast de poort geplaatst worden. Losse loopdeuren zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar en 

kunnen in hetzelfde materiaal als de poort geproduceerd worden. Evenals de sectionale poorten worden deze perfect op maat gemaakt en dit naar de noden van de klant.

Wij bieden u verschillende types ramen aan. Dit gaat van kunststof vensters met acrylaat ramen in verschillende tinten tot full visions in aluminium en acrylaat ramen met 

verschillende tinten. Zelfs volledig beglaasde sectionaalpoorten of aluminium design poorten zijn verkrijgbaar.
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Ons productgamma omvat een breed assortiment aan opties voor zowel de poort 

als automatisatie.

Wij verwijzen u graag voor verdere informatie naar onze website www.rbsystems.be 

In standaardkleur verkrijgbaar of een hele waaier 

naar keuze volgens de Europese RAL-kaart of op 

staal.

Houten poorten zijn 1 maal kleurloos behandeld.
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Het perfecte concept voor comfort en veiligheid.

Op alle particuliere RB Systems poorten zijn 

de loopwielen en de keerschijven voorzien van  

een beschermingskap. Samen met de voorgevormde 

rails biedt dit een perfecte beveiliging.

Inbraakveilig
Inbraakveilige poorten klasse 2 voorzien van 

SKG-certificaten. Gekeurd met de automatisaties 

Marantec en Beninca.

Beveiliging op het paneel, loop-
wielen en keerschijven.

Vingerklembeveiligde panelen zijn speciaal ont-

worpen panelen. De unieke vorm van de uiteinden 

van het paneel voorkomt het gekneld raken van de 

vingers tussen de secties.
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Kabelbreukbeveiliging.

In geval van een eventuele kabelbreuk grijpen de speciale, aan de onderste 

rolhouders bevestigde messen automatisch in de zijstijlen, waardoor het 

dichtvallen van het deurblad vermeden wordt.  (Dit is standaard voorzien op 

industriële poorten.)

De stalen kabels zijn steeds ingewerkt.

Railbescherming
Doordat de zijdelingse kozijnstijlen, 

welke vervaardigd zijn uit 1,5 of 2mm dik 

hoogwaardig materiaal, volledig gesloten 

zijn bent u gegarandeerd beveiligd en 

beschermd.

Po l i t iekeurmerk, 
veilig wonen
Marantec automatisaties geeft 

het politiekeurmerk, veilig 

wonen en het SKG keurmerk 

op al haar automatisaties.

Residentiële veerbreukbeveiliging 

Als de veer gespannen wordt (is) beweegt het palmechanisme in een neutrale 

positie waardoor de as, met daarop het veiligheidsblokkeerwiel voorzien van 

een positieve spie, vrij rond kan draaien. Het veiligheidsblokkeerwiel vormt één 

geheel met de as.

Breekt de veer, dan valt het palmechanisme in het veiligheidsblokkeerwiel 

waardoor de val gebroken wordt en het deurblad tot stilstand komt. De as zorgt 

ervoor dat de gebroken veer niet weggeslingerd wordt.
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Clos de la drève 19
B-4287 Lincent

Tel.: +32 0474 55 39 01
Fax: +32 019 63 41 34

E-mail: rb.systems@skynet.be
Website: www.rbsystems.be

Plaatsing van poorten (particulieren en industrie)
Automatisatie van bestaande poorten en hekwerk
Plaatsing van alle soorten zonwering (Verano)
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