
OP MAAT, NAAR JOUW SMAAK!

140 JAAR ERVARING

100% BELGISCHE KWALITEIT 

GARAGE-
POORTEN



OVER WINSOL

140 JAAR ERVARING
Door onze jarenlange ervaring hebben we kennis die we 
omzetten in oplossingen voor al je vragen. We blijven 
voortdurend streven naar innovatie en dat resulteert in 
hoogwaardig maatwerk met grote zorg voor design en 
duurzaamheid. 

BE-BEDRIJF
Bij Winsol gaan we voor kwaliteit. Dankzij onze uitge-
breide knowhow, ultramoderne productieproces en 
het gebruik van de allerbeste grondstoffen leveren we 
duurzame producten, die in onze vier Belgische fabrieken 
geproduceerd worden.

SHOWROOM
Onze Winsol-vakmannen staan voor jou klaar in een 
showroom of verkooppunt in je buurt. Daar krijg je een le-
vendig idee van hoe jouw raam, deur, poort of zonwering 
er kan uitzien in jouw woning. Bij ons kan je ook ineens 
alles tegelijk kopen.

OP MAAT 
Van een gerenoveerde rijwoning tot een charmante 
nieuwbouwwoning, voor elk project bieden we een op-
lossing. Dankzij onze eigen productie kunnen we iedere 
ruimte van je woning voorzien van een product op maat, 
geplaatst en afgewerkt door onze getrainde vakmannen 
met vakkennis en ervaring.

GARANTIE
Bij Winsol garanderen we dat al onze producten voldoen 
aan de technische productvereisten en normen die in 
België gehanteerd worden. Bij onze garagepoorten krijg je 
zowel op de poortpanelen als het lakwerk 5 jaar garantie.*

*  Voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen 
 we naar www.winsol.be

Winsol biedt esthetische, performante en 
duurzame oplossingen, voor renovatie en 
nieuwbouw, binnen en buiten, landelijk 
en modern. Dat maakt ons de ideale 
bouwpartner. Bovendien kunnen we met ons 
uitgebreide productgamma voldoen aan al 
jouw specifieke wensen en eisen.
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ZONWERING TERRAS-
OVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIEROLLUIKENRAMEN EN 
DEUREN 

GARAGE-
POORTEN

TERRAS-
OVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIE

ZONWERING

RAMEN

DEUREN

ROLLUIKEN

POORTEN

ZONWERING

COMFORT
Van een huis je thuis maken en 
vervolgens op een comfortabele 
manier genieten van de tijd die 
je er doorbrengt. Dat vinden we 
belangrijk. Denk hierbij niet enkel 
aan gebruiksgemak of automati-
satie, maar ook aan beperkt on-
derhoud, stille motoren, lucht- en 
waterdichtheid, geluidswerend 

en isolerend, ...

VEILIGHEID
Glas dat schadelijke zonnestralen 
filtert, veiligheidsdeuren, water- 
en uv-afstotende doeken voor 
zonwering, vingerklembeveiliging 
voor garagepoorten, inbraakwe-
rende raamprofielen en beglazing, 
kiepramen met antifoutbedie-
ning, ... elke dag ontwikkelen we 
producten waarbij jouw veiligheid 

en die van je gezin centraal staan.

ENERGIE- 
BEWUST
Innoveren en denken aan de 
toekomst is ook denken aan het 
milieu. Vandaag hebben we al 
profielen die perfect geschikt zijn 
voor passief- of zelfs energie- 
neutrale woningen, zonder in te 
boeten aan design of budget.

ONZE MERKPIJLERS

PRODUCTGAMMA
Van deuren, rolluiken tot raamdecoratie... bij Winsol is het eenvoudig om je woning in een uniform 
geheel uit te rusten. Wie kiest voor Winsol, hoeft zich geen zorgen te maken over kwaliteit. We gebruiken 
exact dezelfde materialen en kleuren voor je deuren, ramen en poorten. Nagenoeg alles wordt lokaal 
geproduceerd, in verschillende Belgische fabrieken, volgens strikt opgelegde kwaliteitsnormen. Zo 
garanderen we een uniforme en kwalitatieve uitstraling voor jouw woning.

SCHUIFRAMEN

3



/ afwerking tot in de puntjes /
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EEN WINSOL POORT, 
DE JUISTE KEUZE

Een Winsol poort staat garant voor veilig- 
heid (conform Europese veiligheidsnormen), 
kwaliteit en maximale betrouwbaarheid,  
volledig in lijn met je wensen. 
Winsol produceert en plaatst voor jou een op 
maat gemaakte sectionale poort (verticaal of 
horizontaal schuivend) zowel voor nieuwbouw 
als voor renovatie, met aandacht voor com-
fort en duurzaamheid. Alle poorten zijn Winsol  
fabrikaat en de volledige opvolging ervan wordt 
verzorgd door Winsol.

• SUPER ISOLEREND  
(U-waarde van 0,99 W/m²K*)

• MAXIMALE VEILIGHEID 

• TOPKWALITEIT

• DUURZAAM & MOOI

• SNELLE, GERUISLOZE WERKING

• PERFECTE LAKKWALITEIT

 * De U-waarde varieert volgens afmetingen. 
 Bijvoorbeeld: een Comfort poort van 2,5 x 2 m = 1,33 W/m²K, 
 een Isol -Comfort poort van 2,5 x 2 m = 0,99 W/m²K.
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ISOL-COMFORT

U-WAARDE
VAN 0,99 W/M² K*

26%
BETER ISOLEREN

BETER ISOLEREN

SUPERISOLERENDE SECTIONALE POORT 
ISOL-COMFORT

BEN (Bijna-EnergieNeutraal) is een nieuw 
bouwconcept dat een grote stap zet naar 
energie-onafhankelijk wonen. Bouwen volgens de 
BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor 
nieuwbouwwoningen in heel Europa.

Poorten voor inpandige garages zijn in dit 
concept een struikelblok omdat ze een zwakke 
isolatieschakel zijn. Vaak moet er gezocht worden 
naar ingewikkelde en dure oplossingen om toch 
de isolatiewaarden te verbeteren. Winsol lanceert 
met de Isol–Comfort poort de oplossing voor dit 
probleem!

STANDAARD EXTRA ISOLEREND TER VERGELIJKING 

Comfort poort 
2,5 m x 2 m 40 mm panelen

Isol-Comfort poort 
2,5 m x 2 m 40 mm panelen

Standaard poort 
60 mm panelen

U-waarde poort (W/m2K) 1,33 0,99 (-26%) 1,17 (-12%)

Luchtdichtheidsklasse 2 4 2
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/ isolatie gekoppeld aan design /
ISOL POORTPANEEL EN EINDKAPPEN
Verbeterd isolerend schuim, duo-shell paneelconcept
Dubbele dichting tussen panelen

ISOL DICHTINGEN AAN 
DE ZIJKANT EN BOVENKANT
Verbreed klemprofiel, dubbele dichting

ISOL ONDERPROFIEL
Extra isolerend bodemprofiel, afdichtingsrubber onderaan

ISOL BOVEN- EN ONDERPROFIEL
Extra isolerend profiel, afdichtingsrubber onderaan

ISOL+ ONDERDORPEL
Dorpel in glasvezelversterkt kunststof gevuld met PUR 
isolatie met een lambda waarde** van  0,030 W/mK
Bijkomende rubberen hoekdichtingen

INDRUKWEKKENDE ISOLATIEWAARDEN

Dankzij deze technieken garandeert deze Isol-Comfort 
poort een isolatiewaarde die 26% beter is dan de tradi-
tionele Comfort poort. Als kers op de taart wordt de hoog-
ste luchtdichtheidsklasse* behaald: namelijk klasse 4! 
Beter kan dus niet.

Ter vergelijking: wanneer er gewerkt zou worden met 60 
mm dikke mono-shell panelen wordt slechts een 12% extra 
isolatiewaarde behaald met luchtdichtheidsklasse 2. Met 
26% is dit bij de Isol-Comfort poort aanzienlijk hoger. Ook 
de luchtdichtheidsklasse is aanzienlijk beter: klasse 4 in 
plaats van klasse 2.

*LUCHTDICHTHEIDSKLASSE
Dit zijn waarden die de hoeveelheid luchtdoorlaat per op-
pervlakte en per tijdseenheid weergegeven bij een vastge-
legde testdruk van 50 Pa. Bij klasse 2 horen luchtverliezen 
van 12 m³/m²h. Bij klasse 4 worden luchtverliezen beperkt 
tot slechts  3 m³/m²h.

LUCHT-
DICHTHEIDS- 

KLASSE 4

DUO SHELL PANELEN
Hierbij is er geen contact tussen het
binnenste en buitenste deel van het poortpaneel. Koude-
bruggen ter hoogte van de poortpanelen worden hierdoor 
vermeden.

**De lambda-waarde is de isolerende waarde van een product en 
geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan.  
Hoe lager de waarde is, hoe beter het materiaal isoleert.
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DOORDACHTE KWALITEIT

MAATWERK
Zowel de Comfort als de Isol-Comfort poort wor-
den steeds op maat gemaakt, zowel in de hoogte 
als in de breedte. Met een Winsol poort gebruik 
je dus steeds optimaal de vrije opening van 
jouw garage.

ENERGIE BESPAREN:  
PANELEN DIKTE 40 MM

Een Winsol poort is standaard samengesteld 
uit dubbelwandige panelen met een dikte van 
40 mm. Deze aanzienlijke dikte garandeert een 
maximale warmte-isolatie waardoor jouw ener-
giekosten sterk kunnen verminderen. Dankzij 
de superisolerende panelen kan je jouw garage 
ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals 
hobbyruimte, speelkamer, ...

Bovendien bieden panelen met deze dikte een 
uitstekende stabiliteit aan je poort en zijn ze 
bestendig tot windweerstands- 
klasse 5.

COMFORT
DE STANDAARD
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HOOGWAARDIGE  
TORSIEVEREN

De poortveren compenseren het gewicht 
van de poort. Zowel voor de Comfort als 
de Isol-Comfort poort werkt Winsol steeds 
met hoogwaardige torsieveren getest op 
15000 cycli. Zo ben je steeds verzekerd 
van de beste kwaliteit. 

UITSTEKENDE ISOLATIE: 
U-WAARDE 1,33 W/M²K
Hoe lager de U-waarde van een poort, 
hoe beter de isolatiewaarde ervan. Deze 
uitstekende isolatiewaarde is het resultaat 
van:

1. een perfecte aansluiting tussen de 
poortpanelen onderling door middel van 
een tand-groefverbinding.

2. een volledige aansluiting van de poort-
panelen met de omlijsting van de poort. 
Dit dankzij een zijdelingse afdichting 
via gegalvaniseerde stalen profielen en 
rubberen strips.

3. de samenstelling van het poortblad 
zelf. Bij elk paneel wordt onder hoge druk 
CFK-vrij polyurethaanschuim aange-
bracht tussen vuurverzinkte stalen platen. 
Hierdoor bekomt men een paneel met een 
homogene dichtheid en sterke adhesie 
tussen schuim en beplating.

4.  het duo-shell principe,
waarbij er geen contact is tussen het 
binnenste en buitenste deel van het poort-
paneel. Koudebruggen ter hoogte van de 
poortpanelen worden hierdoor vermeden.

TIP
HOE GROTER DE 
GARAGEPOORT, 

HOE BETER DE 
ISOLATIEWAARDE

DOORDACHTE KWALITEIT

PERFECTE AFSLUITING: 

Een Winsol poort sluit zowel boven- als on-
deraan maar ook aan de zijkanten af met 
duurzame rubberen afdichtingsstrips. Het 
resultaat is een prima warmte- en geluids-
isolerende garagepoort. De grote holle 
rubberen afdichting op het bodempaneel 
sluit de poort perfect af, ook bij mogelijke 
oneffenheden in de vloer.

*De U-waarde varieert volgens de afmetingen. 
Bijvoorbeeld: een Comfort poort van  
2,5 x 2 m = 1,33 W/m²K.

U-WAARDE
VAN 

1,33 W/m² K*
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SNELLE & EENVOUDIGE 
MONTAGE

EXTRA MOGELIJKHEDEN 
DANKZIJ EEN NIEUW BESLAG*

Naast het gekende beslag met torsieveren, 
biedt Winsol ook een garagepoort met beslag 
met trekveren aan. Hierbij worden de vertica-
le rails en het linteelprofiel standaard op een 
zwart montagekader voorgemonteerd. Het 
montagekader zorgt ervoor dat bij onvoldoen-
de zij- of bovenruimte, de rails en/of het linteel-
profiel in de dagopening gemonteerd kunnen 
worden zonder extra afwerkingsprofielen.

Dit eenvoudig en efficiënt concept levert dan 
ook een gunstig prijsvoordeel op. 

ALLE VOORDELEN VAN DE
STANDAARD COMFORT POORT

Het gewijzigde beslagsyteem en de aangepas-
te montagetechniek hebben geen invloed op 
de reeds bestaande kwaliteiten van de poort:

•  perfecte aansluiting tussen de poort- 
panelen.

• volledige aansluiting van panelen en omlijs-
ting.

• CFK-vrij polyurethaanschuim tussen 
vuurverzinkte stalen platen voor stevige 
poortpanelen.

• 40 mm dikke dubbelwandige panelen voor 
een uitstekende warmte-isolatie 
(1,33 W/m²K**)

Geleverd met Winsol motor.

* beslag = veren, scharnieren 
en rails van de poort

** De U-waarde varieert 
volgens afmetingen. 
Bijvoorbeeld: een Comfort-
Go poort van 2,5 x 2 m =  
1,33 W/m²K.

COMFORT-GO POORT
SLIM IN Z’N EENVOUD
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De Winsol Pastorijpoort heeft de looks van een authentieke houten pastorijpoort en het gebruiksgemak van 
een traditionele sectionaalpoort. Met z’n verticaal gelijnde sandwichpanelen en de decoratieve opzetstukken 
gecombineerd met een raam, onderscheidt deze poort zich nauwelijks van een houten poort. Bovendien is ze ook nog 
eens super isolerend en bijzonder makkelijk te onderhouden!

ERVAAR DE ECHTE PASTORIJSTIJL
PASTORIJPOORT

Verticale centrale makelaar, 

Horizontale waterneus onderaan,  
decoratief sieropzetstuk.

Raam met opgezette kleinhouten. 

De pastorij-uitvoering is beschikbaar met alle kleuren 
(m.u.v. folies), alle niet-horizontaal belijnde poortpanelen, 

en voor alle types Winsol Poorten (m.u.v. laterale poorten). 
Dus ook bij de extra isolerende Isol-comfort poort. 
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SECTIONALE 
SCHUIFPOORT

BEPERKTE HOOGTE? 
GEEN PROBLEEM!

Kan er om technische redenen (bijvoorbeeld 
een te beperkte dagopening) of esthetisch 
gezien geen verticaal openende sectiona-
le poort ingebouwd worden, dan biedt een 
schuifpoort de ideale oplossing. 

Je kan ook kiezen voor een schuifpoort om-
dat ze een vlottere doorgang biedt. Want 
dankzij de mogelijkheid tot gedeeltelijke in-
stelling van de poortopening kan er makke-
lijk heen en weer gelopen worden. Makkelijk 
binnen met de fiets, boodschappen lossen,… 
een extra voordeur zeg maar. 

ANDER TYPE, 
ZELFDE WINSOL KWALITEIT 

Net als de verticaal openende sectionale 
poort, is deze samengesteld uit dezelfde 
hoogkwalitatieve onderdelen:

• dubbelwandige panelen met een dikte van 
40 mm voor maximale warmte-isolatie en 
uitstekende stabiliteit.

• tand-groefverbinding voor een perfecte 
aansluiting tussen de poortpanelen.

• gegalvaniseerde stalen profielen. 
• rubberen strips voor volledige afdichting.

NOG STILLER…

Bij een horizontale schuifpoort ontbreken 
veren en kabels om de poort te openen en 

sluiten. Het resultaat is een poort die nog  
stiller functioneert.
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CONFORM 
EUROPESE  VEILIGHEIDS-
NORMERING EN13241-1

VEILIG DESIGN

ZORGELOZE VEILIGHEID

MAXIMALE VEILIGHEID

VINGERKLEMBEVEILIGING
Winsol sectionale poortpanelen zijn voorzien van een 
vingerklembeveiliging. De vorm van de panelen voor-
komt dat vingers ertussen gekneld kunnen raken. 

ONDERLOOPBEVEILIGING
Alle gemotoriseerde poorten zijn uitgerust met een on-
derloopbeveiliging. Zodra de motor weerstand ervaart, 
komt de poort meteen tot stilstand en wordt ze geopend. 
Je kinderen en huisdieren lopen dus absoluut geen 
gevaar. Daarenboven kan je de poort uitrusten met een 
fotocel. Zodra de straal doorkruist wordt, komt de poort 
meteen tot stilstand en gaat ze opnieuw open. 

INBRAAKWEREND
Een Winsol poort kan een RC2-veiligheidscertificaat 
tegen inbraak voorleggen. Dankzij de stevigheid van 
de panelen, de sterkte van het beslag en de blokkering 
door de motor, kunnen ongewenste gasten niet zomaar 
je woning binnendringen langs de garagepoort. 

VEERBREUKBEVEILIGING
De veren compenseren het gewicht van de poortpane-
len terwijl de motor zorgt voor het openen en sluiten van 
de poort. De veerbreukbeveiliging treedt in werking in 
het uitzonderlijke geval dat beide veren zouden breken, 
en voorkomt het ongeremd vallen van de sectionale 
poort. 

NIET TE HACKEN
Een elektrische garagepoort wordt bediend 
d.m.v. een code die verstuurd wordt van de 
zender naar de ontvanger in de motorblok. 
Om te verhinderen dat deze code kan geko-
pieerd worden, gebruikt Winsol een rolling code. Iedere 
keer dat de afstandsbediening gebruikt wordt, wordt er 
een nieuwe code gecreëerd.

Uiteraard moet jouw sectionale poort niet enkel comfortabel en mooi zijn, ze moet ook veilig zijn. De Winsol 
sectionale poorten zijn voorzien van vingerklem-, veerbreuk- en onderloopbeveiliging. Ook op vlak van 
inbraakbeveiliging wordt de garagepoort standaard met alle nodige voorzieningen uitgerust.

Motorisatie en automatisatie bieden heel wat comfort maar hoe veilig zijn deze systemen? De Winsol 
sectionale poorten voldoen aan alle voorschriften die de Europese Unie voorschrijft op vlak van veiligheid. 
Zowel de mechanische onderdelen en systemen als de elektrisch aangestuurde elementen hebben alle 
voorzieningen die jouw veiligheid moeten waarborgen. 
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TOPKWALITEIT
100% BELGISCHE KWALITEIT
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PLAATSING DOOR 
VAKMENSEN

Winsol bouwt op een team van ervaren vak-
lui, elk gespecialiseerd in hun domein. Van 
bij de start van het project tot aan het einde 
word je begeleid door onze mensen... Ook de 
plaatsing wordt door vakbekwame mensen 
uitgevoerd. Zowel bij renovatie als bij nieuw-
bouw zorgen zij voor een perfecte uitvoering. 

GELAKTE EINDEKAPPEN

Zoals steeds zit de afwerking in de details: 
zo zijn de eindkappen altijd meegelakt in 
het kleur van de poort en zijn de scharnie-
ren wit gelakt net als de binnenzijde van 
de poort. 
Op deze manier vallen ze nauwelijks op en 
wordt een prachtig esthetisch resultaat 
gecreëerd. 

Bovendien zijn de geleiders en de veren in 
een gegalvaniseerde
uitvoering wat opnieuw een mooier resul-
taat oplevert en onderhoudsvriendelijk is: 
ze zijn niet onderhevig aan corrosie
en blijven er ook op lange termijn altijd
verzorgd uitzien. 

WIELEN OP 
KOGELLAGERS

De wielen op kogellagers staan mee in voor 
de soepele beweging van de poort. Ze zijn 
vervaardigd uit materialen van de hoogste 
kwaliteit en bieden heel wat voordelen: 
• de slijtage op het loopwiel zelf vermin-

dert aanzienlijk.
• bij een goed onderhoud heb je de garan-

tie op een jarenlange perfecte werking.
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JOUW POORTPANEEL, 
JOUW SMAAK, JOUW KEUZE

Winsol biedt een brede waaier poortpanelen. 
Voor elke woningstijl is er een geschikt 

type paneel. In combinatie met de gekozen kleur, 
wordt jouw (ver)bouwproject een toprealisatie.

STUCCO GELIJND
De buiten- en binnenzijde in stuccodessin 
voorzien van groeven.

WOOD-GRAIN VLAK
De buitenzijde in vlakke houtnerfstruc-
tuur. De binnenzijde in stuccodessin voor-
zien van groeven.

WOOD-GRAIN MET 
MIDDENLIJN
De buitenzijde in houtnerfstructuur met 
middengroef. De binnenzijde in stucco-
dessin voorzien van groeven.

POLY-GRAIN
De buitenzijde in poly-grain vlakke micro-
structuur. De binnenzijde in stuccodessin 

voorzien van groeven.

POLY-GRAIN MET 
MIDDENLIJN

De buitenzijde in poly-grain vlakke micro-
structuur met middengroef. De binnenzijde in 

stuccodessin voorzien van groeven.

STUCCO VLAK
De buitenzijde in vlak stuccodessin. De 

binnenzijde in stuccodessin voorzien van 
groeven.

WOOD-GRAIN GELIJND
De buitenzijde in houtnerfstructuur met 
groeven. De binnenzijde in stuccodessin 
voorzien van groeven.

CASSETTE
De buitenzijde in houtnerfstructuur voor-
zien van rechthoekige cassette-motieven. 
De binnenzijde in stuccodessin voorzien 
van groeven.

PANEEL MET VERTICALE 
LIJNEN
Buitenzijde vlak met verticale groeven. 
De binnenzijde in stuccodessin voorzien 
van groeven.

DEEP MAT
Buitenzijde vlak, gelakt in speciale struc-
tuurlak, kleur benadert RAL 7016. De 
binnenzijde in stuccodessin voorzien van 
groeven.
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Wens je een venster in het paneel? Geen probleem, 
Winsol stelt je verschillende modellen voor, van een 

basis- tot designuitvoering. Naast vensters zijn er 
tal van opties mogelijk, zoals een brievenbusklep 
en een ventilatierooster. In combinatie met jouw 
gekozen kleur, wordt jouw (ver)bouwproject een 

toprealisatie.

ACCESSOIRES

BEGLAASD TOPPANEEL
Als absolute eyecatcher van jouw poort kan je kiezen voor een 
volledig beglaasd toppaneel. De beglazing hiervan kan in een 
matte of klare uitvoering en is steeds dubbel gelaagd. 

Het kader van dit toppaneel wordt vervaardigd uit aluminium 
profielen gelakt in dezelfde kleur als de poortpanelen. Het bes-
te resultaat krijg je in combinatie met een polygrain poort. Enkel 
mogelijk bij een gemotoriseerde poort.

PERSONALISEER JE POORT

ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN
Je hebt keuze uit een ruim assortiment aan stijlvolle ramen in ver-
schillende uitvoeringen: rond, vierkant, rechthoekig, mat of klaar 
glas, een PVC of inox kader... Voor elke smaak wat wils. Uiteraard 
bepaal jij hoeveel ramen je wenst in je poort en hoe deze geposi-
tioneerd zijn.  Als finishing touch kunnen deze meegelakt worden 
in het kleur van je poort.
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Op zoek naar de ideale kleur  
voor jouw poort? Perfect 
passend bij je gevel, in harmo-
nie met je ramen en deuren, 
rolluiken en zonwering? Laat je 
inspireren door een kleur uit de 
Winsol-kleurencollectie  
en creëer jouw droomwoning. 

BREED GAMMA 
POORTPANELEN - KLEUREN
Maak van jouw sectionale poort een 
eyecatcher dankzij ons brede gamma 
aan poortpanelen en kleuren. Ontdek de 
Winsol kleurencollectie, kies voor een  
folie of ga voor één van de RAL-kleuren. Er 
is een kleur voor elke stijl en smaak.

EXTRA LANGE LEVENSDUUR 
KLEUR
Winsol heeft zijn eigen natlakafwerking 
in Izegem en jarenlange ervaring met lak-
ken. Winsol panelen zijn dan ook uiterst 
krasbestendig en van superieure lak-
kwaliteit. Ze hebben een garantie tegen 
verkleuren en beschikken over een duur-
zaam poortoppervlak. 

POORTPANELEN MET ‘HOUT’ 
LOOK
Een warme, natuurlijke uitstraling voor 
jouw poort? Een voorkeur voor hout, maar 
liefst zonder de verdere nadelen ervan? 
Een Winsol poortpaneel met natuurlijk 
ogende houtnerf geeft jouw poort me-
teen een unieke uitstraling, zonder extra 
onderhoud.

EEN WAAIER AAN 
KLEUREN

Gouden eik Donkere eik

MahonieRustieke eik

DEFINIEER JE EIGEN STIJL
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WINSOL STANDAARD KLEURENCOLLECTIE

RAL 9010

RAL 9001

RAL 7040

RAL 8014

RAL 7006

RAL 1019  

RAL 7016

RAL 7044

RAL 7023

RAL 7039

RAL 8022

Deze kleuren zijn indicatief. Vraag steeds naar een staal.

WIST JE DAT
DE VERF DIE WINSOL 

GEBRUIKT OM ZIJN 
POORTEN TE LAKKEN 

DEZELFDE IS ALS BIJ HET 
LAKKEN VAN AUTO’S? 

Naast de standaardkleuren kan je bij 
Winsol ook kiezen uit een eindeloze 
waaier aan RAL-kleuren of zelfs voor 
een folie.

Vind je binnen al deze RAL-kleuren 
toch nog je keuze niet? Geen nood. 
Geef ons een staal van het kleur dat u 
wenst en wij lakken uw poort hierin.

SUPERIEURE
KWALITEIT
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HANDIGE LOOPDEUR
ZOVEEL REDENEN OM TE 
KIEZEN VOOR EEN LOOPDEUR

Een loopdeur creëert een veilige en ge-
makkelijke toegang zonder dat je de hele 
garagepoort moet openen. Het is een han-
dige oplossing voor wie vaak te voet de 
garage gebruikt of een woning heeft met 
een toegangsdeur tussen de leefruimte en 
garage.

Naast de standaard loopdeur (drempel 
110 mm) met 1-puntsslot, is er ook een 
extra veilige loopdeur met 4-punts-
slot verkrijgbaar. Bij dit type loopdeur be-
draagt de drempel amper 40 mm en zijn 
de scharnieren ingewerkt in de panelen. 

Alle loopdeuren zijn steeds naar buiten 
opendraaiend.

SNELLE TOEGANG
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SNELLE, GERUISLOZE WERKING

MOTORTYPES
Winsol biedt je de keuze tussen 3 types 
poortmotoren. Ze zijn speciaal ontworpen 
voor de automatisering van sectionale 
poorten. Door toepassing van de nieuwste 
electronicatechnieken met microproces-
sor, ben je verzekerd van een hoge kwali-
teit en optimale veiligheid.
• de instelbare softstopfunctie biedt je 

maximaal comfort en een lange levens-
duur van de poortopener.

• de tandriemaandrijving zorgt voor een 
geruisloze werking

• de motoren zijn RC2 gekeurd
• de motoren zijn uitgerust met energie-

zuinige LED’s die bij het activeren van de 
motor zorgt voor een verlichting in uw 
garage.

• bij stroompanne kan de motor ontkop-
peld worden zodat de poort manueel te 
bedienen is.

FAAC D600 / D1000 FAAC D700 HS - hogere openingssnelheid

HET GEMAK VAN 
AUTOMATISATIE

AUTOMATISATIE

FAAC
Een Winsol poort wordt standaard uitgerust met een 
FAAC D600 of D1000 motor inclusief 2 vierkanaals-
zenders.

SOMFY
Kies je voor de Somfy-motor, dan ligt de 
weg open om de poortbediening te inte-
greren in een uniek domotica-concept.

In combinatie met de Somfy Tahoma of 
Connexoon wordt het mogelijk uw garage-
poort van op afstand aan te sturen via een 
app op uw smartphone. 

Accessoires:
• Handzender Keygo io vierkanaals

• Handzender Keytis io vierkanaals 
• Fotocellen

BERNER
Wil je dat je garagepoort nog sneller opent omdat je bv. 
in een drukke straat woont? Kies dan voor de super snel-
le Berner-motor. Deze beschikt bovendien over een extra 
beveiligingsmechanisme en kan uitgerust worden met de 
laatste technologische snufjes.

Accessoires:
• Handzender vierkanaals
• Handzender vijfkanaals met positie-indicator 
• Mini handzender vijfkanaals  
• Draadloos codeklavier vierkanaals (verlicht) 

• Handzender tweekanaals voor sigarettenaansteker in auto 
• Draadloze vingerscanner 
• Muurzender tweekanaals

BERNER GA203 / GA403

Somfy Dexxo Pro 1000 io

• Afstandsbediening • Fotocellen• Draadloos codeklavier 

Accessoires:
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/ kwaliteit aan een scherpe prijs /
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AFSLUITEN MET AANDACHT 
VOOR JOUW BUDGET
Wens je jouw garage, bergruimte, 
fietsenstalling,... af te sluiten op een 
esthetisch verantwoorde en budgettair 
vriendelijke wijze, dan biedt het 
garagerolluik de oplossing. 

Het rolluikblad wordt opgebouwd uit 
met kunststof verstevigde aluminium 
lamellen die samen met de geleiders 
en de eventuele rolluikkast, gelakt 
worden. Daarbij kies je uit een standaard 
kleurenpallet of uit de RAL kleurenwaaier. 

Opteer je voor een elektrische 
bediening dan kan dit met schakelaar 
of met afstandsbediening wat het 
gebruikscomfort optimaliseert.

STERK OP VELE PUNTEN 
Ook dit type poort beschikt over veel 
mogelijkheden:

• functionele en betrouwbare afsluiting 
voor niet beglaasde openingen.

• esthetisch perfect inpasbaar.
• hoogstaande technische kwaliteit.
• steeds maatwerk.
• comfort door elektrische bediening.
• tal van opties voor automatisering.
• gegarandeerde veiligheid.
• geïntegreerde manuele noodbediening.
• conform de Europese norm EN 13241-1.

GARAGEROLLUIK

ROLLUIKEN = DE ROOTS VAN WINSOL
Winsol heeft een grote reputatie op het gebied van rolluiken. 140 jaar 
geleden is Winsol gestart met de productie van rolluiken en het spreekt 
dan ook voor zich dat ze de vruchten dragen van deze ervaring.

MÉÉR DAN 140 JAAR ERVARING

100% MAATWERK
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Winsol garandeert dat zijn 
poorten voldoen aan de 

technische productvereisten 
en normen. 

Om te voldoen aan de 
garantie moet de installatie 
uitgevoerd worden volgens 

de geldende regels van goed 
vakmanschap door erkende 
geregistreerde plaatsers en 

het product gebruikt worden 
zoals voorgeschreven in de 

gebruikersdocumentatie.

POORTPANELEN & 
LAKWERK
• 5 jaar garantie.

TOEBEHOREN
• 5 jaar garantie op fabricage- of 

materiaalfouten op scharnier- en 
draaipunten en bewegende onderdelen.

• 2 jaar op slijtbare onderdelen.

Voor meer specifieke informatie over de garantie: 
vraag naar de uitgebreide garantievoorwaarden of 
bezoek www.winsol.be.

EEN WINSOL POORT:
JOUW GARANTIE

MOTOR
• 5 jaar garantie op de motor.

• 2 jaar garantie op elektrische toebehoren.

CERTIFICATEN
Een Winsol poort voldoet aan de meest 
strenge richtlijnen inzake veiligheid en is 
conform de strikte Europese normering 
EN13241-1. 
Ze is bovendien RC2 gecertificeerd.

5
JAAR

GARANTIE
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/ jouw kwaliteitsgarantie /
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/ jouw partner in nieuwbouw en renovatie /
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Bij Winsol hebben we 140 jaar ervaring met luisteren, meedenken, innovatieve oplossingen bieden en 
topkwaliteit leveren, vanaf het eerste ontwerp tot na de plaatsing. Al onze realisaties zijn uniek en op 

maat. We werken met duurzame materialen en vooruitstrevende technieken. Zo is Winsol de uitvinder van 
de 4-puntsdichting, de superisolerende poort, het pvc-raam,… Maar we zijn vooral mensen, die perfect 

inspelen op jouw wensen.

Nog vragen over garagepoorten?
Stel ze gerust.

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.be

ZONWERING TERRAS-
OVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIEROLLUIKENRAMEN EN 
DEUREN 

GARAGE-
POORTEN


