
prijslijst 2018/2
SCHUIFPoorten met houtvulling 

incl. BTW



Betreft: veiligheidsnormen op schuifpoorten.

Beste klant,

De schuifpoorten zijn beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen:

Rekening houdend met de strikte Europese regelgevingen met betrekking tot de automatisatie van schuifpoorten

raden wij u aan de klant voldoende te informeren en een aangepaste automatisatie aan te bieden. Ons aanbod

is samengesteld met het oog op een optimaal comfort en optimale veiligheid. Wij zijn dan ook overtuigd dat dit

positieve verkoopsresultaten zal opleveren.

Elke aanpassing aan de hieronder vermelde modellen dienen door de bevoegde instanties gekeurd te worden 

om het CE-label te kunnen behouden.

Door de strenge Europese veiligheidsnormeringen zijn wij immers genoodzaakt de betreffende aanpassingen 

door te voeren en bijgevolg schuifpoorten aan te bieden die voldoen aan de Europese norm: EN 13241-

1+A1:2012.

Manueel: De poorten worden aangeleverd zonder automatisatie en zijn volledig handmatig te bedienen.

Indien de klant (installateur) toch een aanpassing uitvoert op de poort in de vorm van een automatisatie, vervalt

het CE-certificaat. De producent en de distributeur zien dan volledig af van hun verantwoordelijkheid inzake de

CE-markering.

Semi-automatisch: De schuifpoorten worden aangeleverd met een automatische aandrijving, maar kunnen

enkel bediend worden door middel van een dodemansbediening. Door een manuele bediening van de

sleutelschakelaar wordt de schuifpoort geopend en/of gesloten. Indien de klant (installateur) op deze poort een

aanpassing uitvoert (bv. installatie van handzenders, codeklavier, GSM-module..), vervalt het CE-certificaat. De

producent en de distributeur zien dan volledig af van hun verantwoordelijkheid inzake de CE-markering.

Volledig automatisch: De schuifpoort wordt in de fabriek voorzien van een automatische aandrijving om te

bedienen met handzenders of andere opties en standaard voorzien van de nodige beveiligingsstrips en

fotocellen.                                                       

Deze schuifpoorten worden aangeboden in twee uitvoeringen:                                                                                                                      

AUTOMATIC 1 (uitgerust met 1 of 3 actieve stootrubbers) en AUTOMATIC 2 (uitgerust met 5 actieve stootrubbers). 

Beide kunnen uitgebreid worden met verschillende opties (bv. GSM-module, toegangscontrole, codeklavier...).

De installateur of diegene die als laatste aanpassingen aan de poort heeft aangebracht, is de 

eindverantwoordelijke van de in dienst genomen schuifpoort. 
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Vrijdragende geautomatiseerde cederschuifpoorten P95 B4 pag. 4-5

Vrijdragende geautomatiseerde cederschuifpoorten PI 95/130 pag. 4-5

Vrijdragende schuifpoorten voor houtvulling P95 B4/ PI 95/130/200 pag. 6-7

Creatief in poorten en afsluitingen
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Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd aan portieken die bevestigd worden op een betonfundering          

zonder  bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.
 

Samenstelling poort:

- Dubbele geleidingsportiek op voetplaat met vierpuntsbevestiging,

 driepunts bevestiging ook mogelijk (P95 B3)

- Enkele of dubbele aanslagpaal op voetplaat, voorzien van een vanger (Roller)

- Onderbalk 95 x 85/ 130x115/ 200x155 met opgeschroefd poortkader, 

 kader 60x60/ 80x80/ 100x100/ 120x120 afhankelijk van de lengte.

- Cederplanken H: 135mm, D: 17mm, twee laags ingeolied (in 1 of meerdere stukken, 

 afhankelijk van de lengte van de vleugel), aan 1 zijde tegen het kader bevestigd.

- Geleidingswielen verwerkt in de onderbalk (ertalon)

- Passieve of actieve stootrubber op de kopstijl van de poort afhankelijk van automatisatie en uitvoering 

- Bevestigingsset om de poort te bevestigen in de fundering
  

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating 

Automatisatie:

- Motor: AWso2000 / BFT ARES ULTRA / BFT ICARO (afhankelijk van de grootte van de poort)

- Motor kan ingebouwd worden, afhankelijk van model

- Sturing 

- Tandlat (gemonteerd)  

- Knipperlicht en antenne gemonteerd op de geleidingsportiek

- 2st 4-kanaalszender 

- 1 set fotocellen

- incl. 1 of 3 actieve stootrubbers

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat 10 jaar garantie 

- Electrische- en mechanische onderdelen 2 jaar garantie

RAL-kleuren MAT (enkel ijzerwerk):

- RAL 6005 Lichtgroen, 5010 Blauw, 7016 Antracietgrijs mat of structuur, 7030 Steengrijs, 8019 Grijs-Bruin, 8014 Bruin,

  9005 Zwart mat of structuur, 7039 Kwartsgrijs,  Andere RAL kleuren op aanvraag 

- Kleuren van hout op aanvraag
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 VRIJDRAGENDE GEAUTOMATISEERDE CEDERSCHUIFPOORTEN

P95 B4/PI 95/PI 130 - VPP 2018/2
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 VRIJDRAGENDE GEAUTOMATISEERDE CEDERSCHUIFPOORTEN

P95 B4/PI 95/PI 130 - VPP 2018/2

Prijzen: incl. 21% BTW

Breedte x hoogte Totaal lengte

3m00 4m60

3m50 5m10

4m00 * * * 5m80

4m50 * * * 6m50

5m00 * * * 7m00

5m50 * * * 7m70

6m00 ** ** ** 8m20

7m00 ** ** ** 9m40

Breedte: opening vrije doorgang     P 95 B4 - Onderbalk 95x85 + kader 60x40 + AWso2000

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling *   PI 95 - Onderbalk 95x85 + kader 60x60 + BFT ARES ULTRA

Andere maten op aanvraag ** PI 130 - Onderbalk 130x115 + kader 80x80 + BFT ICARO

Opties:

Andere RAL kleuren:

RAL kleuren: RAL 1018 (zinkgeel), RAL 3000 (vuurrood), RAL 9006 (wit aluminium) 5%

Andere RAL kleur MAT 10%

Glimmer, Gietijzerimmitatie 10%

Supplement cederbalkjes/ m² 127

Supplement Aluwood ceder/ m²   (aluwood in padouk op aanvraag) 200

Supplement Tripple ceder/ m² 223

Supplement Padouk Offset/ m² 260

Automatisatie:

Supplement knipperlicht WIT/LED 60

Supplement poortvanger type ROLLER (standaard vanaf 4m00) 92

Supplement Opbouw motor BFT ARES ULTRA (230/24V-400W-9m/min) incl. 3 actieve stootrubbers 807

Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix) 138

Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen) 213

Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen) 246

2K ontvanger BFT Clonix 2E 124

Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal) 75

Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal) 103

Manuele schuifpoort, poort wordt voorzien van een slot (voor poorten met AWso2000 motor) -1680

Manuele schuifpoort, poort wordt voorzien van een slot (voor poorten met BFT ARES ULTRA) -2487

Manuele schuifpoort, poort wordt voorzien van een slot (voor poorten met BFT ICARO) -2716

Aanslagpaal of 2de geleidingspaal 180

Minprijs driepuntsbevestiging (P95 B3 - excl. 2de geleidingspaal) -338

Set fotocellen THEA 130° 92

Set fotocellen AKTA 180° 111

GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers// AW FULL 2000 gebruikers  excl. SIM-kaart/ incl. activatie 333 // 399

4-kanaalszender 55

L-ijzer op paal/ st 90

Draadloze beveiliging 403

+ Hoogte vleugel 150

Garden Center ‘T’ is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder

moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.
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BFT ARES ULTRA

12057 12623 13251

12674 13209 13907

Andere maten op aanvraag

AWso2000

11172

10449

10491

tot 1m50 tot 1m80 tot 2m00

7385 7791

9052

6718

6970

9980

11605

11127

105219571

9932

74347123

9510

9931
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    Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op           

     portieken die bevestigd worden op een betonfundering zonder

     bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

    Samenstelling poort:

    - Dubbele geleidingsportiek op voetplaat met vierpuntsbevestiging,

     driepunts bevestiging ook mogelijk (P95 B3)

    - Enkele of dubbele aanslagpaal op voetplaat, voorzien van een 

     vanger (Roller)

    - Geleidingswielen verwerkt in de onderbalk (ertalon)

    - Onderbalk 95 x 85/ 130x115/ 200x155 met opgeschroefd poortkader, 

      kader 60x60/ 80x80/ 100x100/ 120x120 afhankelijk van de lengte.

    - Kader voor houtvulling

    - Bevestigingsset om de poort te bevestigen op de fundering

    - Funderings- en montageplannen beschikbaar

    - Afgeleverd met CE-markering

    Corrosiebescherming:

    - Thermische verzinking + polyester coating 

     Automatisatie:

     - Motor: AWso2000 / BFT ARES ULTRA / BFT ICARO

     - Motor kan ingebouwd worden, afhankelijk van model

     - Geleidingsportiek

     - Sturing 

     - Tandlat (gemonteerd)  

     - Knipperlicht en antenne gemonteerd op de geleidingsportiek

     - 2st 2 of 4-kanaalszender 

     - 1 set fotocellen (los)

     Optie: Passieve stootrubber op de kopstijl van de poort: dodemansbed.

     Bij automatic 1 en 2 zijn actieve stootrubbers inbegrepen 

    Garantie:

    - Metalen constructie: verzinkt en gecoat 10 jaar garantie 

    - Electrische- en mechanische onderdelen 2 jaar garantie

    RAL-kleuren MAT:

   - RAL 6005 Lichtgroen, 5010 Blauw, 7016 Antracietgrijs mat of structuur, 7030 Steen-

   grijs, 8019 Grijs-Bruin, 8014 Bruin, 9005 Zwart mat of structuur, 7039 Kwartsgrijs

   Andere RAL kleuren op aanvraag 
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 VRIJDRAGENDE schuifpoorten kader voor houtvulling

VPP 2018/2
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 VRIJDRAGENDE schuifpoorten kader voor houtvulling

VPP 2018/2

Prijzen: incl. 21% BTW

Breedte x hoogte tot 1m65 tot 1m85 tot 2m15 Totaal lengte

 tot 3m50 2133 2304 2404 5m10

4m00 2319 2708 2819 5m80

4m50 3229 3335 3483 6m50

5m00 3306 3416 3570 7m00

5m50 3474 3590 3753 7m70

6m00 3582 3703 3873 8m20

6m50 5131 5240 5520 8m90

7m00 5277 5390 5677 9m40

7m50 5429 5545 5843 10m20

8m00 7552 7707 7933 10m90

8m50 7755 7913 8143 11m80

9m00 7983 8144 8381 12m70

10m00 8377 8544 8791 13m50

vanaf 10m00

Breedte: opening vrije doorgang

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag

Vulling: max. 20kg/lm poort

Zwaardere vulling na goedkeuring van de verkoper

Opties industriële schuifpoorten:

1 2 3
1778 2212 985

2487 3155 1401

2716 3383 1660

AUTOMATIC 1:

AUTOMATIC 2:

Dodemansbediening:

Supplement voorziening voor automatisatie: afhankelijk van type onderbalk

RAL kleuren: RAL 1018 (zinkgeel), RAL 3000 (vuurrood), RAL 9006 (wit aluminium) 10%

Andere RAL kleur MAT 15%

Glimmer, Gietijzerimmitatie 30%

Supplement dubbele aanslagportiek 465

Puntenkam /lm 36

Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix) 138

Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen) 213

Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen) 246

2K ontvanger BFT Clonix 2E 124

Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal) 75

Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal) 103

Aanslagpaal of 2de geleidingspaal 180

Minprijs driepuntsbevestiging (P95 B3 - excl. 2de geleidingspaal) -338

Set fotocellen THEA 130° 92

Set fotocellen AKTA 180° 111

GSM-Module AW LIGHT 10 gebruikers// AW FULL 2000 gebruikers  excl. SIM-kaart/ incl. activatie 333 // 399

4-kanaalszender 55

L-ijzer op paal/ st 90

Draadloze beveiliging 403

+ Hoogte vleugel 150

Garden Center ‘T’ is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder

moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.
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P95 B4 
(kader 60x40)

PI 95                
(kader 60x60)

PI130                   
(kader 80x80)

 Inbouw motor AWso2000: Motor 230/24V-85W-9m/min

op aanvraag

P95 B4/ PI95/130/200: kader 

60x40/60x60/80x80/100x100/120x120                                    

(afhankelijk van de lengte) 

PI 200        
(kader 

100x100/       

120x120)

Supplement Opbouw motor BFT ARES ULTRA: Motor 230/24V-400W-9m/min  

Supplement Opbouw motor BFT ICARO: Motor 230V-750W-9m/min

Automatische poort: Motor/ Sturing/ Ontvanger/ 2st zender/ Knipperlicht/ Antenne/ set Fotocellen/ 

Sleutelschakelaar met NOODSTOP/ 3st actieve stootrubber incl. sturing (1st op poortvleugel + 2st op 

draagportiek aan de kant van de oprit)/ Tandlat/ Volledig voorgemonteerd

Automatische poort: Motor/ Sturing/ Ontvanger/ 2st zender/ Knipperlicht/ Antenne/ set Fotocellen/ 

Sleutelschakelaar met NOODSTOP/ 5st actieve stootrubber incl. sturing (1st op poortvleugel + 4st op 

draagportiek voor en achter)/ Tandlat/ Volledig voorgemonteerd

Automatische poort: Poort kan enkel bediend worden door menselijke handeling ter plaatse m.b.v. 

sleutelschakelaar. Motor/ Sturing/ Knipperlicht/ Antenne/ Sleutelschakelaar incl. NOODSTOP/ (GEEN ZENDER)/ 

1st passieve stootrubber/ Tandlat/ Volledig voorgemonteerd
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      Opmerking: de werkelijk bestelde poort kan afwijken van de foto's in deze prijslijst. Foto's dienen enkel ter illustratie.

creatief in poorten en afsluitingen



      Opmerking: de werkelijk bestelde poort kan afwijken van de foto's in deze prijslijst. Foto's dienen enkel ter illustratie.

creatief in poorten en afsluitingen



        luchtfoto van het bedrijf Wisniowski

creatief in poorten en afsluitingen





27/04/2018

Vaartstraat 18

3600 Genk

Tel.: 089/515 915

info@gardencenter.be

www.gardencenter.be


