
CarTeck sectionaaldeuren voor het leven
Veiligheid, design en comfort

De premium deur.
GSW 40-L.



2 Editorial 

Gedurende 80 jaar op de markt, Teckentrup is tegenwoordig 
één van de toonaangevende aanbieders van deuren en poor
ten voor de industrie. Dat heeft ons tot specialist gemaakt 
voor bijzonder robuste technologien. Volgroeide knowhow 
op het laatste technische niveau, welk de basis is voor onze 
betrouwbaarheid ook bij onze garagedeuren. 

Om deze kwaliteit te waarborgen en tegelijkertijd te voldoen 
aan onze verantwoordelijkheid voor het milieu en duurzaam
heid hebben wij ons al in een vroeg stadium gecertifi ceerd 
volgens de ISOnormen voor kwaliteit en energiebeheer.
Dat betekent voor zowel de renoveerder als de nieuwbouwer: 
Garagedeuren? Met zekerheid Teckentrup.

 Kai Teckentrup  Meinolf Funkenmeier Jörg Vogelsang

 Algemeen directeur / eigenaar directeur directeur
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Ruime ervaring.
Met zekerheid Teckentrup.



4 5| Voorwoord

Of het nu zakelijke of particuliere eigenaren betreft: wie nieuw 
bouwt of renoveert dient te kunnen vertrouwen op oplos
singen welke zich optimaal aanpassen aan de bouwkundige 
omstandigheden.  
 
Dit geldt tevens op het gebied van garagedeuren. Teckentrup 
biedt met de sectionaaldeur GSW 40L een echte professio
nal welke u maximale flexibiliteit biedt bij het ontwerpen van  
uw woning. Individuele bouwmaten en een ruime keuze van 
design’s, oppervlakken, kleuren, glaselementen en toepas
singen waarborgen dit. Hoe uw nieuwbouw of renovatie
plannen er ook uit zien, met een GSW 40L heeft u de juiste 
oplossing.
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6 Nieuwbouw

1  Op maat gemaakt
Of het nu nieuwbouw of renovatie betreft, de GSW-L past zich aan elke
inbouwsituatie aan. Dit wordt mogelijk gemaakt door deurbreedtes 
tot 5.5 m en deurhoogtes tot 3 m. Een echte premium deur. Maatvast, 
vakbekwaam gemonteerd en comfortabel.

TOT 5,5 METER

TOT 3 METER

+ VOOR ELKE INBOUWSITUATIE

+ MEER RUIMTE IN EN VOOR DE GARAGE 

+ MEER DOORGANG
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12 Redenen voor een 
premiumdeur GSW 40-L.

Een garagedeur is een investering voor het leven.
Bij nieuwbouw of renovatie.

2  Meer ruimte voor en achter de
 garagedeur
Oude kanteldeur vervangen en dan ? Onze tip Kies voor een 
moderne sectionaaldeur. Deze neemt veel minder ruimte bij 
het openen en sluiten. Zo wint u in tegenstelling tot een kantel-
deur meer parkeerrruimte voor en achter de garagedeur.
Zo kunt u uw auto strak voor de deur parkeren.

3  Makkelijker parkeren
Moderne auto’s zijn breder dan 20 jaar geleden en maken het 
in- en uitrijden bij een kanteldeur moeilijker.
Niet zelden met lakschade tot gevolg. Met een CarTeck 
sectionaaldeur wint u meer zijruimte, omdat de ruimte die de 
hefarmen van de kanteldeur innemen komen te vervallen.

voor  nadien

Kanteldeur Sectionaaldeur



8 | Inbouwsituaties

Voor elk wat wils
De juiste oplossing.

Een bestaande garage en een nieuwe deur. Gaat dat wel samen?
Ja hoor. Daarvoor zorgen uitgekiende renovatie oplosingen.

4  Renovatie oplossingen
Ongeacht welke bouwkundige situatie. Teckentrup. biedt
speciale bevestigings- en bekledingsets, waardoor uw nieuwe 
sectionaaldeur probleemloos kan worden gemonteerd.

Onze kozijnen passen zich aan elke bouwsituatie aan. Onze 
bekledingssets met breedtes van 85 en 120 mm overbruggen 
naden tussen kozijn en muur, onze speciale afwerkprofi elen 
werken afgebrokkeld metselwerk af. Daardoor ontstaan oplos-
singen die werkzaamheden door derden doorgaans overbodig 
maken.
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Ongeacht welke inbouwmaten aanwezig zijn. De

GSW 40L premiumdeur past zich moeiteloos aan. 

Ook bij garages met geringe zijruimte.

+ AANZICHTSGELIJK KOZIJN

+ AANZICHTSGELIJKE BEKLEDING

+ AANZICHTSGELIJKE KLEUREN

+ AANZICHTSGELIJK DEURBLAD
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10 | Afwerking

Naadloze paneelovergang

Teckentrup

Nauwkeurig gefabriceerd -
perfecte uitstraling.

Een gelijkmatige paneelverdeling en een naadloze paneelover-
gang garanderen een harmonisch uiterlijk.

Concurrerende deuren

Bij veel concurrenten zorgt een 

ongelijkmatige paneelverdeling en 

paneelovergang voor een onrustig 

beeld.
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+ NAADLOZE PANEELOVERGANG

+ GELIJKMATIGE VERDELING

+ DEZELFDE PANEEL HOOGTES

+ ROBUUST DEURBLAD

Vakbekwame verwerking

Onze deurbladen bestaan uit acht 

verschillende lagen. Deze zorgen 

voor een buitengewone bestendig-

heid en duurzaamheid.

STABIEL EN 
THERMISCH ISOLEREND

40 mm

a   Eindbehandeling

b   Hechtprimer

c   Corrossiebestendige gegalvaniseerde veredeling

d   Speciaal staal 

e   Corrossiebestendige gegalvaniseerde veredeling

f   Hechtprimer

g   Beschermende lak

h   Zeer stabiele kern uit een special PUR-schuim met isolatie

6
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12 | Duurzaam

Langdurige bescherming van het oppervlak.
De verzinkte garagedeur kozijnen zijn door middel van coating hoogwaardig 
eindbehandeld.  Dat zorgt voor een werkzame bescherming tegen invloe-
den van buitenaf en ook na vele jaren blijft het aanzicht daarmee nog even 
decoratief als vanaf de eerste dag van ingebruikname.

Beschermd uw eigendom
Een leven lang.

Met onze GSW40-L hebben wind en regen geen kans.
Optimale bescherming van uw auto én woning.

Corrosiebestendig
Een speciaal kunststof element onderbreekt het contact tussen kozijn 
en vloer. Regenbui of een hoge vochtigheid. Door het toepassen van dit 
kunststof element vindt er op die plek constant beluchting plaats. Dat zorgt 
er weer voor dat eventueel vocht snel wegtrekt en daardoor langdurig tegen 
corrosie beschermd is.
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Aanvullend zorgt het 40 mm dikke deur-
blad voor een optimale warmte-isolatie en 
een minimum aan energieverlies.

In gesloten toestand zorgen de verticale 
kozijn-, latei-, tussen- en bodemrubbers 
ervoor dat de garagedeur rondom volledig 
afgedicht is. Hierdoor is de garagedeur 
optimaal beschermd tegen slagregen en 
vocht van buitenaf. 

+ CORROSIEBESCHERMING

+ RONDOM AFGEDICHT

OUTDOOR
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De gepatenteerde vingerklembe-

veiliging beschermd tegen verwon-

dingen. De optioneel verkrijgbare 

fotocelbeveiliging zorgt voor nog 

meer veiligheid.

ZEER STILLE LOOP

+ VINGERKNELBEVEILIGING

+ ZIJDELINGSE INGRIJPBEVEILIGING

+ FOTOCELLEN (OPTIE)

+ INBRAAKWERING
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Gegarandeerde veiligheid
Aan alles gedacht.

Onze sectionaaldeur verbindt betrouwbaar bedieningsge-
mak met inbraakbeveiling.

Zekerheid | 

12  Bedieningsgemak

11  Inbraakwering

CarTeck sectionaaldeuren en aandrijvingen zorgen voor meer bescher-
ming tegen indringers.  Dit is belangrijk wanneer u waardevolle zaken 
in de garage heeft opgeslagen of wanneer er vanuit de garage toegang 
tot het woongedeelte bestaat.

10  Geluidsarme deurloop

Tot in detail doordachte toepassingen, zoals de loopwielen vervaardigd 
uit speciaal kunststof, zorgen voor het geruisloos openen en sluiten van 
de garagedeur. Schokkende deurbewegingen behoren daardoor tot het 
verleden.

Onooglijke in het zicht liggende torsieveren zijn passé. Bij CarTeck 
sectionaaldeuren worden de trekveren in afgesloten veerkanalen boven 
langs het plafond gevoerd. De veren zijn zo ontworpen dat deze onder-
houdsvrij het deurgewicht balanceren en zo  een gelijkmatige deurloop.

 garanderen. Bij intensief gebruik van de garagedeur met zeer veel 
deurbewegingen per dag raden wij aan om onze speciale  hoogwaardi-
ge veren toe te passen. Deze verlengen de levensduur en daarop geven 
wij 10 jaar gebruiksgarantie.
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Nee, wij plaatsen niet elke keer een Harley op onze sectionaaldeurpanelen. Enkel wanneer 
wij u de hoge stabiliteit en oppervlakte kwaliteit van ons product willen laten zien. Robuust
heid, waardoor u lang kunt genieten van uw garagedeur. Beloofd. Derhalve onze unieke  
Teckentrup5puntengarantie.

350 Kilo.
1 Garantie.



17Garantie | 

De volledige tekst van de garantie-bepalingen vindt u op onze website www.teckentrup.nl

5-PUNTEN-GARANTIE

5 jaar fabrieksgarantie op looprollen, scharnieren, katrollen, kabels en 
standaard veren, 10 jaar fabrieksgarantie op hoogwaardige veren.

10 jaar fabrieksgarantie op het paneel tegen doorroesten van binnen naar 
buiten.

10 jaar fabrieksgarantie op het loslaten.van het staal van het PUR-schuim.

10 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en fabricagefouten van alle  
onbeweeglijke kozijnonderdelen, die aantoonbaar onbruikbaar zijn  
of waarvan bruikbaarheid sterk is verslechterd.

10 jaar fabrieksgarantie tegen verrotting op bodemafdichting, tussenaf-
dichting, zijafdichting en lateiafdichting.
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Beweging door het indrukken van 

een knop.

Teckentrup biedt een verscheidenheid 

aan vaste en mobiele zenders om uw 

garagedeur in bewegingte zetten. 

Betrouwbare beveiligingstechnologie-

en beschermen tegen toegang voor 

onbevoegden.

Design-handzender SH4-D zwart 

De zwarte design-handzender wordt 

standaard met de CarTeck-aandrijving 

20.2, en 40.2 meegeleverd.

Meer over onze nieuwe design-handzenders op: www.teckentrup.nl

Design-handzender SH4-D wit

Indien u een tweede design-handzender 

nodig heeft, geen probleem. U bestelt 

bijv. de witte 4-kanaals zender incl. 

hoesjes in een elegante geschenkver-

pakking.
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Optimaal
samenspel. 

Een sublieme combinatie: Handzender met stijlvolle vormgeving, 
aandrijving met topprestaties.

Intelligente aandrijftechniek

Onze nieuwe aandrijvingen bieden veel comfort- en bedie-
ningsgemak. Zo wijzigt zich de bediencode, zoals bij online 
bankieren, voortdurend. Dit zorgt voor een extra verhoogde 
inbraakwering.
Bovendien bevatten onze aandrijvingen een automatische 
krachtsbegrenzing die ervoor zorgt dat wanneer het deur-
blad bij het  sluiten op een hindernis stuit, deze direct stopt 
en weer omhoog zal gaan.

Naar behoefte zorgt een zogenaamde ventilatiestand er-
voor dat u uw garage kunt drogen.
En niet te vergeten is er ook de optie om een fotocelbevei-
liging in de besturing te integreren. 
Onze tip: Vraag naar onze specifi eke aandrijvingsfolder. 
Daarin vindt u  meer interessante en aantrekkelijke toebe-
horen.

Uitgebreide informatie vindt u in onze aandrijvingsfolder. 

Deur in ventilatiestand.



20 | Online-Confi gurator

Rustig plannen.
Online-confi gurator.



21Online-Confi gurator | 

De online confi gurator voert u in eenvoudige stappen 
door de fascinerende wereld van de garagedeur vorm-
geving. Of het nu de verschillende beschikbare optie-
ken, oppervlakken, kleuren, kunststof beglazingen of 
andere toebehoren zijn. Met slechts enkele muisklik-
ken stelt u zelf uw gewenste garagedeur samen.

Vervolgens kunt u uw samengestelde confi garatie in-
voegen in een foto van uw huidige situatie. Daarmee 
krijgt u een perfecte weergave van hoe uw gewenste 
garagedeur in uw huidige situatie eruit zal komen te 
zien. 

Alleen, met zijn tweeën of gezamenlijk met uw hele fa-
milie. In alle rust kunt u zich laten inspireren zoals u 
dat wilt.

Wilt u een geheel vrijblijvende een offerte op basis van 
de door u samengestelde confi guratie ontvangen? 
Vraag deze dan gerust aan bij ons. U ontvangt dan uw 
gevraagde aanbieding via een partner van ons bij u uit 
de omgeving.

Film van de deur. Kijk nu.

Zo snel en eenvoudig was u nog niet bij uw droomdeur!
Eenvoudig via www.teckentrup.nl geheel naar eigen wens 
samen te stellen.
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Optiek “horizontaal geprofi leerd” Optiek “middengroef” Optiek “zonder profi lering” Optiek “cassette”

Optiek

De beschikbare optieken bepalen de uitstraling van uw 

nieuwe garagedeur.
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Welk oppervlak kiest u? 
De eerste stap naar uw deur.

Met een combinatie van uw gewenste optiek en structuur van het 
oppervlak voorziet u uw garagedeur van een volledig eigen karakter.

micro-geprofi leerd

De fi jne belijning van dit op-

pervlak harmoniseerd ideaal 

met moderne architectuur.

stucco

De korrelige structuur van 

het oppervlak doet denken 

aan sierpleister.

woodgrain

Het oppervlak met de uit-

straling van houtnerf.

glad

Pure esthetiek die in com-

binatiemet elk type opper-

vlaktot zijn recht komt.

Deze vier hoogwaardige oppervlakken geven uw deurblad de gewenste uitstraling.

woodgrain

stucco

micro-geprofi leerd

glad



1

2

24 | Uitvoeringen

Deur optiek,
de architectuur.

Oppervlak, optiek, kleuren: Alles dient optimaal en in harmonie 
op elkaar afgestemd te zijn.

horizontaal geprofi leerd

middengroef



3
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RAL naar keuze

uitstekend bij een moderne gevel met strakke 
lijnen, terwijl een deurblad met cassette 
meer past bij een woning met een klassieke 
bouwstijl. Aan u de keus.

De gekozen optiek springt, naast de kleur, 
visueel het meest in het oog. Op basis daarvan 
is het van belang om de te kiezen optiek goed 
af te stemmen met de stijl van uw woning.
Een deurblad zonder profi lering past 

zonder profi lering

cassette
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Horizontaal geprofileerd. 
Met lijnen vormgegeven.

| Horizontaal geprofileerd
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Carport met de sectionaaldeur CarTeck GSW 40-L, horizontale profilering
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Horizontaal geprofileerd.
Diverse mogelijkheden.

De horizontale optiek met een gelijkmatige verdeling over het com-
plete deurblad  biedt vele mogelijkheden qua vormgeving.

| Horizontaal geprofileerd

Pure lifestyle.
Een optisch aansprekende garagedeur is vandaag de dag een onderdeel van een moderne levensstijl.
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De optiek met het klassieke houtdecor

„Golden Oak“ past harmonieus binnen een 

rustieke bouwstijl.

Bij gladde, homogene gevels biedt de horizon

tale optiek een mooi contrast.
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Middengroef.
Met karakter.
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Ruimte voor twee.

Meerdere auto’s in de garage vragen ook meer deurbewegingen. 

Onze robuuste sectionaaldeuren kunnen dit makkelijk aan.

Middengroef | 



32 | Middengroef

Middengroef.
Diverse mogelijkheden.

Met de middengroef optiek geeft u een stemmig karakter aan 
uw deurblad.

Met name bij grote oppervlakken en brede garagedeuren komt deze optiek bijzonder goed tot  zijn recht. 
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Door de toegepaste kleurstelling vormen de 

GSW 40L sectionaaldeur en het raam 

een harmonieus geheel.

Met een handzender bestuurd u uw nieuwe CarTeck sectionaaldeur makkelijk van 
afstand.

Hoe breder de garagedeur, hoe zwaarder de 

garagedeur. Onze nieuwe generatie aandrijvin

gen zijn daarop voorbereid en zorgen voor een 

daarop aangepast vermogen.



34 | Zonder profilering

Zonder profilering.
Tijdloze elegantie.
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CarTeck GSW 40-L, deurblad zonder profilering, glad, trendkleur TT703



36 | Zonder profi lering

Zonder profi lering.
Diverse mogelijkheden.

Renovatie of nieuwbouw – De CarTeck sectionaaldeur past zich 
aan elk type architectuur aan.
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Uit één geheel

Hier passen beide garagedeuren zich qua 

kleuren optimaal aan binnen het totaalplaatje.

Renovatie of nieuwbouw – bij de vormgeving van de buitenzijde van uw woning be-
hoort ook de CarTeck sectionaaldeur.

Moderne lijnen.

Hier wordt met de kleur van de garagedeur en 

de typische gevel een bewust contrast 

geschapen.
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Als stijlvol element is hier de beglazing roeden kruisvorm toegepast in de cassettedeur.

Cassette.
Klassieke schoonheid.

| Cassette
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40 | Cassette

Cassette.
Diverse mogelijkheden.

De cassette drukt niet alleen zijn stempel op de garagedeur, 
maar ook op de gehele gevel.

Individuele stijl
Cassette is niet enkel en alleen geschikt voor kassieke bouwstijlen,
maar past, zoals in dit geval, ook uitstekend bij een houten voorgevel.
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De Carteck sectionaaldeur wint door de

gelijkmatige verdeling van de cassettes en een

harmonische totaal indruk. De cassette profile

ring is ook goed te combineren met vensters.

Mediterrane stijl.

Het aantrekkelijke cassetteoptiek in combina

tie met het zacht glooiende dak geeft het een  

mediterraan gevoel. Wij leveren deze klassie

kers met het elegante en resistente oppervlak 

“woodgrain”.
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Transparant design.
Glaselementen.

Glaselementen laten niet alleen licht in uw garage, maar zijn ook 
bepalend voor de totale architectuur van uw woning.

Of het nu als harmonieuze integratie of als bewust contrast tot de bouwomgeving – afgestemd op gevel, 

zijdeur, ramen of voordeur gaat, kunststof glaselementen karakteriseren de totale architectuur van uw 

huis. Het maximaal krasbestendig kunststof glas is – zoals alle componenten – extreem robuust en bes

tendig tegen krassen en andere mechanische invloeden. De verscheidenheid van de soorten kunststof 

glas laten geen wens onvervuld.

Kies uit drie krasbestendige dubbelwandige kunstof uitvoeringen – Helder, kristalstructuur of opaal.

| Beglazing
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Meervoudige roeden Roeden ruitvorm

Kwadraat 1* Kwadraat 2*

Rechthoek 1 Rechthoek 2* Roeden kruisvorm

Rechthoek  3 Ronde beglazing (ook in RVS)

AluminiumLichtband

7 attractieve glaselementen met witte 

polyurethaan rand, beschikbaar voor 

de optieken, horizontale profi lering, 

middengroef, zonder profi lering, 

cassette. *niet voor optiek cassette“

Extra beglazingsvormen, met witte 

polyuretheen frames zijn uit te kiezen 

in de optiek “zonder profi lering”.

Duidelijke verscheidenheid.
Glaselementen.

Beglazing | 
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Het leven is veelzijdig.
Ons kleurenpallet ook.

Ons kleurenpallet is veelzijdig zoals het leven. U vindt in ieder 
geval uw lievelingskleur.

Ons kleurenpallet geeft u alle mogelijkheden, uw garagedeur

op de gevel, raamkozijnen of voordeur af te stemmen

| Kleuren
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Grote keuze

15 trendkleuren, RALkleuren naar keuze en aantrekkelijke houtdecoren. Standaard is het deurblad aan 

de buitenkant verkeerswit (RAL 9016) en aan de binnenzijde grijswit (RAL 9002). 

Houtdecoren

Er zijn vele inzichten, hoe u de kleur 
van uw garagedeur kiest.
Past u het aan op de kleuren van 
vensters en deurkozijnen of orienteert u 
zich op de kleur van de gevel. Of kiest 
u eenvoudig uw lievelingskleur.

Houtdecor 

Winchester 

Houtdecor

Mahonie 

Houtdecor 

Dark Oak 

Houtdecor 

Golden Oak 

Voor snelle beslissers: Het kleurenpal-
let laat u onze 15 trendkleuren en 4 
houtdecoren zien, die op dit moment in 
ons programma zitten. Daarnaast heeft 
u keuze uit bijna iedere RAL kleur.

Antracietgrijs 

RAL 7016

Vuurrood 

RAL 3000

Staalblauw 

RAL 5011 

Mosgroen

RAL 6005

Dennengroen 

RAL 6009 

Kwartsgrijs 

RAL 7039

Sepiabruin 

RAL 8014

Lichtgrijs

RAL 7035

Venstergrijs 

RAL 7040

Crémewit 

RAL 9001

Grijs aluminium 

RAL 9007

Blank aluminium 

RAL 9006

Bruin

TT 8014*

Diepzwart 

RAL 9005

Grijs

TT 703*

* Kleurschakeringen met ijzerglimmerdeeltjes



46 | Applicaties

Juwelen voor uw garagedeur.
Applicaties.

Onze applicaties van RVS bieden u nog meer mogelijkheden, uw 
garagedeur aan te kleden.

Individueel Design

Ook zonder glaselementen kunt u het deurblad geheel persoonlijk stileren. De sectionaaldeur GSW 40L 

zonder profilering in gladde uitvoering, kan worden uitgevoerd met stijlvolle RVS applicaties. Hiervoor is 

er een uitgebreide selectie motieven beschikbaar. De RVS applicaties zijn zeer geschikt om een optische 

eenheid te vormen met een loopdeur naast de garagedeur. Zo geeft u, uw gevel een geheel eigen ge

zicht met karakter.
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H1 Design #1 H10 Design #10

H101 Design #101

H20 Design #20

H202 Design #202

H11 Design #11

H2 Design #2

H22 Design #22

Applicaties | 

DESIGN



48 | Zij- ingebouwde loopdeuren

Fiets of kruiwagen – door de zijdeur, staat niets een vrije doorgang in de weg.

Meer comfort.
Zijdeur en ingebouwde loopdeur.

Zij- en ingebouwde loopdeuren maken het u mogelijk om eenvoudig 
de garage te bereiken, ook zonder de sectionaaldeur te openen.



49Zij- ingebouwde loopdeuren | 

Indien er bij uw garage een tweede toegang 

beschikbaar is of u dit van plan bent, bestelt u 

dan gelijk een bijpassende zijdeur. Kies voor 

de optionele 3 puntvergrendeling en bescherm 

uw bezittingen in de garage nog effectiever.

Geïntegreerde toegang.  
De ingebouwde loopdeur maakt de toegang eenvoudiger.

Is er geen tweede toegang dan blijkt een inge

bouwde loopdeur een echt alternatief en voor

komt warmteverlies omdat niet elke keer de 

hele deur geopend dient te worden.
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Al meer dan 80 jaar in Oost Westfalen en 

sinds 1990, produceren wij ook

in Großzöberitz (SachsenAnhalt).

Onze Carteck Garagedeuren worden  door  

moderne productielijnen gefabriceerd.

Met onze meer dan 900 zeer bekwame medewerkers in onze vestigingen in Verl 

en Großzöberitz staan wij in voor productontwikkeling en productie.

„Made in Germany“. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige materialen en zor

gen voor een nauwkeurige productie met een modern machinepark en houden 

constant kwaliteitscontroles volgens DIN EN ISO 9001.

 

Sinds 2012 hebben wij geintegreerde managementsystemen met de elementen 

milieu (DIN EN ISO 14001), Energie (DIN EN ISO 50001) alsmede werk en ge

zondheid (BS OHSAS 18001) toegepast. Daarmee kunt u op een milieubewuste 

en een zeer hoogwaardige standaard in arbeidsomstandigheden en gezondheid 

voor onze medewerkers vertrouwen.

Kwaliteit „Made in Germany“

| Kwaliteit



51Europese vakbekwaamheid | 

Thuis in Europa.
Internationale bekwaamheid.

Wij combineren „Made in Germany“ met europese
bekwaamheid tot een onoverwinnelijk voordeel: 
Waar  en hoe u uw project ook plant u kunt vetrouwen op de kwaliteit 
van een europese fabrikant van hoogwaardige deuren.

De leidende rol van Teckentrup in Europa heeft een reden.: We zijn al lange tijd actief 

op verschillende markten en zijn zeer goed op de hoogte van de speciale wensen. Onze

Carteck sectionaaldeuren voor particulier gebruik profi teren van de omvangrijke know how.

verkregen uit de industriedeuren markt. Daardoor kunt u, bijv. uit oogpunt van mechanische 

belasting, isolatie en bedieningsgemak, volledig op onze kwaliteit vertrouwen.
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52 | Patenten, technologieën

Liefde voor detail.
Patenten, technologieën.

In gesloten toestand is de deur tussen de latei-afdichting en bovenste deurpaneel volledig 
afgesloten. Daardoor is de garage optimaal beschermd tegen slagregen en indringend vocht. 
Daarentegen heeft de warmte geen kans om te ontsnappen.

Het afdichtingsconcept vindt hier zijn voortzetting. Flexibele afdichtingslippen aan de randen 
nemen ook hier de dubbele functie van isoleren en afdichten over. Niet in het minste voorziet 
deze in de bescherming van het deuroppervlak.

1  Warmte- en regenbescherming / latei-afdichting

2  Materiaal-bescherming / zijafdichting



53Patenten, technologieën | 

De bodemafdichting, gemaakt van een elastisch EPDM rubber profi el verenigt zich in vier voorde-
len: het is bestand tegen verrotting, blijft ook bij koude temperaturen altijd fl exibel, compenseert 
oneffenheden en beschermt tegen koude en vocht.

De bijzondere profi lering van veerkanaal-platen in combinatie met speciale kunststof-
geleiders zorgen voor een zeer lichte en rustige loop van de sectionaaldeur. Op verzoek 
leveren wij u krachtige veren met een fabrieksgarantie van 10 jaar.

Een speciaal plastic element ontkoppelt de kozijnen van de grond. Of het nu regen of vochtig-
heid betreft- het ontwerp zorgt ervoor dat het bodembereik altijd voorzien wordt van lucht, snel 
droogt en dus beschermd is tegen corrosie.

Het meervoudig veersysteem balanceert het gewicht optimaal in elke situatie. De dubbele 
kabels houden de deur tevens bij kabel- en veerbreuk. Daardoor blijft het juiste functioneren van 
de sectionaaldeur gewaarborgd: het kan tevens in een noodsituatie worden geopend 
en gesloten.

De exentrische rolhouder is een patent van Teckentrup. Deze zijn gemaakt van een slijtvaste 
speciale kunststof. Deze bieden een onderhoudsvrije werking, dempen gelijktijdig de loop 
van de deurrollen en dragen samen bij met het geprofi leerde veerkanaal tot een rustige en 
nauwelijks hoorbare deurloop.

3  Het multi-talent / bodemafdichting

5  Technologie met profi el / veerkanaal

4  Bescherming tegen corrosie / tussenstuk

6  Dubbele beveiliging / meervoudig veersysteem

7  Soepele deurloop / rollenhouder
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54 | Eigenschappen

over

Ontwerp opties

40.000

Optica

oppervlakten

Trendkleuren /houtdecors

RALkleuren

Beglazingen Toepassingen
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Keuzevrijheid.
Eigenschappen 
GSW 40-L.

Overzicht GSW 40L 

oppervlakten Horizontale profilering en middengroef zonder profilering cassette

14 Trendkleuren woodgrain stucco
microgeprofi-

leerd glad
glad woodgrain stucco

microgeprofi-
leerd glad

glad woodgrain

4 Houtdecoren x x x x x x x x x

ca. 200 RAL-kleuren - - - x - - - x x

Beglazingvarianten x x x x x x x x x

Design applicaties 8 8 8 8 11 11 11 11 5

Design applicaties - - - - - - - 8 -

Inbraakwering standaard standaard standaard

Vingerknelbeveili-
ging standaard standaard standaard

4-zijdige afdichting standaard standaard standaard

Meervoudig  
veerkanaal standaard standaard standaard

Hoogwaardige veren optioneel optioneel optioneel

Corrosie-
bescherming standaard standaard standaard

Meervoudig  
veerdubbele  
kabelssysteem

standaard standaard standaard

Gepatenteerde 
exentrische rollen-
houder

standaard standaard standaard

Ingebouwde  
loopdeur optioneel optioneel -

Zijdeur optioneel optioneel optioneel

Handgreep 
garnituren optioneel optioneel optioneel

CarTeck 
aandrijvingen CarTeck 20.2 cg. CarTeck 40.2

Design-handzender 
zwart standaard standaard standaard

Design-handzender 
wit + 4 hoesjes optioneel optioneel optioneel

Fotocel optioneel optioneel optioneel

Eigenschappen | 
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Uw mogelijkheden.
Modellenoverzicht.

Optiek „horizontaal geprofi leerd“ Optiek „middengroef“

Optiek „zonder profi lering“ Optiek „cassette“

Optiek

Oppervlak

Houtdecor

MahonieDark Oak WinchesterGolden Oak

stucco micro profi lering gladwoodgrain

Wij bieden veel verschillende oppervlakte 

uitvoeringen, zodat voor een ieder een 

esthetische uitstraling ontstaat.

Deurbreedtes tot 5,5 m en deurhoogtres 

tot 3 m in combinatie met 4 verschillende 

uiterlijken – dan vind u in ieder geval uw 

droomdeur. Indien gewenst leveren wij een 

bijpassende zijdeur.

(Buiten standaard maten op aanvraag)

Voor een ieder die de warme uitstraling van 

hout wenst, maar de voordelen van een 

geisoleerde deur willen combineren, zijn 

onze houtdecoren de beste keus.
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Lichtgrijs 

RAL 7035

Kwartsgrijs 

RAL 7039

Antracietgrijs 

RAL 7016

Venstergrijs 

RAL 7040

RAL naar keuze

Dennengroen

RAL 6009

Vuurrood

RAL 3000

Staalblauw 

RAL 5011

Mosgroen 

RAL 6005

Crèmewit 

RAL 9001

Diepzwart 

RAL 9005

Blank aluminium 

RAL 9006

Sepiabruin 

RAL 8014

Grijs aluminium 

RAL 9007

Bruin 

TT 8014*

Grijs 

TT 703*

15 Trendkleuren en RAL kleuren naar keuze

– geeft u de mogelijkheid tot een kleurstel

ling. Alle oppervlakten zijn behandeld met 

een afl aklaag en derhalve van de eerste 

dag af aan optimaal beschermd.

* Kleurschakeringen met ijzerglimmerdeeltjes
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Eenvoudige berekening.
Deurmaten en inbouwmaten.
Houdt u bij het opmeten rekening met de volgende gegevens om exacte montage en nauwkeurige, betrouwbare 

functie van de CarTeck sectionaaldeur te garanderen.

Materiaal Lateihoogte Dagmaat hoogte

met aandrijving
met aandrijving

120 mm
240 mm

compleet vrij - standaarduitvoering
compleet vrij - speciale uitvoering met 125 mm

     verlengde topwielhouders

Handbediening
Handbediening

240 mm
240 mm

compleet vrij - speciale uitvoering met deurstopper
ca. – 25 mm - standaarduitvoering

Handbediening
Handbediening

120 mm
120 mm

ca. – 80 mm - speciale uitvoering met deurstopper
ca. – 150 mm - speciale uitvoering

Binnenwerkse hoogte (=bestelmaat)
De binnenwerkse hoogte is de afstand van de bovenkant van de afgewerkte vloer 
tot de onderkant van de latei. Houdt u bij de planning rekening met de verklei-
ning van de afstand door het evt. aanbrengen van een dekvloer of asfalt.

Doorgangsbreedte = bestelmaat
De doorgangsbreedte is de afstand tussen de uiteindelijke linker en rechter ope-
ningskant. Houd rekening met gebruik van pleister bij de planning.

82,5 82,5Doorgangsbreedte = bestelmaatB

S

H

Inbouwdiepte met aandrijving (zie tabel)I

H

B

Lateihoogte
Bij zeer grote garagedeuren verzekeren versterkte rolhouders een duurzame 
werking. Daardoor verhoogt de vereiste lateihoogte zich met 25 mm 
(zie aanduiding in tabel  ).

S

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2175

2125

2050

2000

1925

1875

Breedte 

(mm)
2000 2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

Advies

aandrijving:
20.2 40.2

Inbouw

diepte
3320 mm 3570 mm 4070 mm

Opmerking: Bij deuren met handbediening reduceert de inschuifdiepte. Raadpleeg uw dealer.

B

I

H
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Sparingsmaat + 100 mm = BWKM Sparingsmaat - 10 mm = BWKM

Sparingsmaat - 10 mm = BWKM
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Sparingsmaat - 40 mm =
Netto doorgang in de breedte 

Sparingsmaat - 40 mm =
Netto doorgang in de breedte 

Sparingsmaat - 150 mm =
Netto doorgang in de breedte 

Sparingsmaat - 150 mm =
Netto doorgang in de breedte 
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Sparingsmaat Sparingsmaat

Sparingsmaat + 100 mm = BWKM
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Montage achter de 
dag, alleen naar 
binnen draaiend

Montage achter de dag, alleen naar binnen draaiend
Weergave Draairichting DIN links, Draairichting DIN rechts spiegelbeeld

Montage in de dag
naar binne en buiten

draaiend

Montage in de dag, naar binnen of buiten draaiend
Weergave Draairichting DIN links, Draairichting DIN rechts spiegelbeeld

Let op: Buitenwerksekozijnmaat
= bestelmaat

Deur-
hoogte

Hoogte van 
de panelen

*Maat 
(krukset)

*Krukhoogte: Maat is afhankelijk van de paneelopbouw

2500 mm
2375 mm
2250 mm
2125 mm
2000 mm
1875 mm

493 mm
469 mm
556 mm
523 mm
493 mm
469 mm

935 mm
1140 mm
1035 mm
985 mm
935 mm
1140 mm

espagnoletsluiting

Sparingsmaat

espagnoletsluiting

Sparingsmaat
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Egypte
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Teckentrup.
Altijd dichtbij.

Belfast

Dublin

Loja

Tunis

Turin

Montbeliard

Luxembourg

Bruxelles

Haaksbergen

Freiburg

Landau
Maintal

VERL

Aichach

Paris

London

Bolton

Manchester

Lubljana
Zagreb

Banja Luka

Thessaloniki

Sofia Istanbul

Ankara

BucurestiCluj

Kiev

Moskwa

Sankt Petersburg

Minsk

Vilnius

Riga

Tallinn

Oradea

Budapest

Bratislava

Wien

Praha

Poznan
Dessau/Großzöberitz

Hamburg

Kopenhagen

Malmö

AhusGöteburg

Stockholm

Gävle

Helsinki

Oslo

Trondheim

Kristiansand

Stavanger

Berlin Küstrin

Timisoara

Split

Athen

Zypern

Valencia

Palma de
Mallorca

Barcelona

Lisboa

Tenerife

Zafra

Madrid

Mungia

Porto

Kaltern

Steyr

Klagenfurt

Basel

Bern

Wettingen

www.teckentrup.nl

Amsterdam


