SECTIONALE POORTEN

De garagepoort is de grootste toegang tot uw woning.
VABO besteedt dan ook alle mogelijke zorg aan de realisatie van een degelijke
oplossing. Al onze poorten dragen het CE-label en voldoen aan de nieuwste
Europese veiligheidsnormen.
Elk huis is uniek en daarom hebben we een groot aanbod aan kwaliteitspoorten voor
elke stijl en ieders budget. Elke kleur en afwerking is mogelijk en alle materialen
zijn van de hoogste kwaliteit. We leveren poorten in standaardmaten of produceren
deze voor u op maat. Met een VABO poort is het écht aangenaam thuiskomen door
de goede isolerende werking van de panelen.
Al onze poortcomponenten worden door onafhankelijke, erkende instituten op hun
veiligheid en duurzaamheid gecontroleerd. Dankzij de technische expertise en
voortdurende professionele inzet van onze medewerkers, bieden wij
een kwaliteitsgarantie van 5 jaar op de Premium & Prime series.
Een VABO poort is een poort voor meerdere generaties!

30 JAAR TOPKWALITEIT
VABO is een Belgisch familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in
het produceren en installeren van garagepoorten. Met de nodige zorg en
vakkennis stemt VABO de verschillende onderdelen naadloos op elkaar af,
met een kwaliteitsvol en oerdegelijk product als resultaat.
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EEN VABO SECTIONALE POORT

Voor iedere bouwstijl

Rondom afgedicht

Grotere doorrijbreedte

Uitbreidingsopties

De vorm van de garagepoortopening maakt
niet uit. Een VABO sectionale poort past bij
iedere opening: vierkant, met afgesneden
randen, in boogvorm of afgerond.

Zowel binnenin als aan weerskanten van de
panelen zitten duurzame rubberafdichtingen.
Deze sluiten perfect op elkaar aan en
voorkomen vochtinsijpeling en tocht.

Een sectionale poort heeft minder onderdelen aan
de zijkanten waardoor de poortopening aanzienlijk
wordt vergroot. Dit vergemakkelijkt de toegang.

VABO poorten worden standaard automatisch
voorzien. Voor extra comfort kan een
bedieningssysteem naar keuze worden
toegevoegd. Meer info op p. 22. Handbediende
poorten, uitgerust met een cilinderslot, zijn
mogelijk in de UniPro serie.
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Safety First

Vingerklembeveiliging

Energiebesparend

Comfort

Automatische VABO poorten zijn standaard
voorzien van een krachtbegrenzer die ervoor
zorgt dat personen of voorwerpen niet gekneld
kunnen raken.

VABO panelen zijn standaard voorzien

VABO panelen zijn 40 tot 60 mm dik en hebben
een thermisch isolerend effect. Ze voorkomen
warmteverlies op de gevoeligste plaatsen van
het poortblad. Van de dikste panelen is bewezen
dat ze tot 38 % energie besparen.

Een sectionale poort opent zich vrijwel
volledig verticaal, waardoor de nuttige
ruimte in uw garage en naar buiten
aanzienlijk toeneemt ten opzichte
van kantelpoorten.

van vingerklembeveiliging zodat uw
vingers niet geklemd kunnen raken bij
het openen of sluiten van de poort.

EEN KWALITEITSPOORT VOOR ELK BUDGET

Premium-serie
De Premium-serie heeft een garantie van 5 jaar en kan
op elke maat worden gemaakt. Alle kleuren zijn mogelijk
in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is
hier mogelijk. U kunt kiezen tussen 6 verschillende
paneeltypes en 3 structuren. De panelen hebben een
esthetisch fijnere voeg en afwerking met gevelbekleding
is mogelijk. De poort is ook beschikbaar in een sterker
isolerende, 60 mm dikke PremiumTherm versie. Een
VIP-pakket met extra opties is beschikbaar.
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40mm
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60mm
KLEUREN
ONBEPERKT
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VIP
MEERDERE
AFWERKINGEN

EXTRA
BESCHERMING

OP MAAT

De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het paradepaardje onder de sectionale poorten. De elektrische bedien-

UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in

ing, inclusief fotocelbeveiliging en het VIP-pakket behoren tot

maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in

de standaarduitvoering. Het railsysteem is gepoederlakt en

RAL-kleuren of houtfolie. De Uni-serie heeft een garantie

de geleiders, as en veren zijn afgeschermd. Alle kleuren zijn

van 2 jaar en biedt de keuze tussen 5 verschillende

mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is

paneeltypes en 2 structuren. De poort is ook beschikbaar

hier mogelijk. De panelen zijn 60 mm dik en beschikbaar in

in een sterker isolerende UniTherm-versie van 60 mm dik.

2 paneeltypes met een Silkline afwerking.
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PAKKET

Prime-serie

Uni-serie
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JAAR

60mm
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OP MAAT

AFWERKING EN STIJLEN
De panelen

UniTherm

UniPro

Elk VABO poortblad bestaat uit vingerklemveilige sandwichpanelen,
vervaardigd uit gecoilcoate staalplaten. De panelen van het model P zijn
gemaakt uit aluminium.

PremiumPro

Silkline

PremiumTherm

Prime
p.10

Stucco
Woodgrain

De isolatie

Silkline

Onze panelen hebben een thermisch isolerende en brandvertragende
PU-schuimkern (CFK vrij). Standaard zijn deze panelen 40 mm dik. Voor extra
comfort bieden we een dikkere variant van 60 mm in Prime, UniTherm of
PremiumTherm. Deze paneeldikte maximaliseert de energiewinst en
vermindert warmteverlies op de gevoeligste plaatsen van het poortblad.

p.12

Woodgrain
Silkline

p.14

Silkline

p.16

Silkline

p.18

Stucco
Woodgrain

40 mm

Silkline

p.19

Woodgrain

p.20

Aluminium

p.21

60 mm

Ons gamma
VABO poorten zijn beschikbaar in horizontale en verticale lijnstructuren
maar ook in aluminium, al dan niet met glas.

G
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Silkline

S

R

N

V

Stucco

Woodgrain

K

P

G
Deze panelen hebben geen profilering, wat hen een sobere
en moderne uitstraling geeft. G-panelen zijn beschikbaar in Uni-,
Premium- en Prime-serie en dit in verschillende afwerkingen.

Uni-serie
UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in
maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in
RAL-kleuren of houtfolie. De Uni-serie heeft een garantie
van 2 jaar. U kunt kiezen tussen 2 structuren. De poort
is ook beschikbaar in een sterker isolerende UniThermversie van 60 mm dik.

Silkline

RAL 9016

Prime-serie
De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar
en is het paradepaardje onder de sectionale
poorten. De elektrische bediening, inclusief
fotocelbeveiliging, en het VIP-pakket behoren
tot de standaarduitvoering. Het railsysteem is
gepoederlakt en de geleiders, as en veren zijn
afgeschermd. Alle kleuren zijn mogelijk in satiné,
mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is hier
mogelijk. De panelen zijn 60 mm dik met een
Silkline afwerking.

Silkline
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Woodgrain
RAL 9016

Woodgrain
RAL 8014

Woodgrain
RAL 7016

Premium-serie
De Premium-serie heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke
maat worden gemaakt. Alle kleuren zijn mogelijk in satiné, mat of
structuur. Ook op verfstaal lakken is hier mogelijk. U kunt kiezen
tussen 3 structuren. De panelen hebben een esthetisch fijnere
voeg en afwerking met gevelbekleding is mogelijk. De poort is ook
beschikbaar in een sterker isolerende, 60 mm dikke PremiumTherm
versie. Een VIP-pakket met extra opties is beschikbaar.

Silkline

RAL 9016

Stucco

RAL 9016

Woodgrain
RAL 9016

W
Deze geprofileerde panelen sluiten goed aan bij een huis met
meerdere lijnstructuren. W-panelen zijn beschikbaar in Uni-,
Premium- en Prime-serie en dit in verschillende afwerkingen.

Premium-serie
De Premium-serie heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden gemaakt.
Alle kleuren zijn mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is
hier mogelijk. U kunt kiezen tussen 2 structuren. Afwerking met gevelbekleding is
mogelijk. Voor dit model is een VIP-pakket met extra opties beschikbaar.

Uni-serie
UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in
maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar
in RAL-kleuren of houtfolie. De Uni-serie heeft een
garantie van 2 jaar. U kunt kiezen tussen 2 structuren.
De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende
UniTherm-versie van 60 mm dik.

Silkline

RAL 9016

Woodgrain
RAL 9016

Woodgrain
RAL 8014

Woodgrain
RAL 7016

Prime-serie
De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is
het paradepaardje onder de sectionale poorten. De
elektrische bediening, inclusief fotocelbeveiliging, en
het VIP-pakket behoren tot de standaarduitvoering. Het
railsysteem is gepoederlakt en de geleiders, as en veren
zijn afgeschermd. Alle kleuren zijn mogelijk in satiné,
mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is hier mogelijk.
De panelen zijn 60 mm dik met een Silkline afwerking.

Silkline
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Silkline

RAL 9016

Woodgrain
RAL 9016

S
S-panelen hebben een verfijnd voorkomen door hun decoratief
profiel. Ze zijn beschikbaar in PremiumPro en kunnen heel
verscheiden worden uitgewerkt.

PremiumPro
De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden
gemaakt. Alle kleuren zijn mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal
lakken is hier mogelijk. De afwerking is altijd in Silkline. Gevelbekleding is mogelijk.
Voor dit model is een VIP-pakket met extra opties beschikbaar.
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Silkline

RAL 9016

R
Deze verticaal geprofileerde panelen sluiten mooi aan bij een
huisafwerking met verticale accenten. Ze zijn beschikbaar
in PremiumPro.

PremiumPro
De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden
gemaakt. Alle kleuren zijn mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal
lakken is hier mogelijk. De afwerking is altijd in Silkline. Gevelbekleding is
mogelijk. Voor dit model is een VIP-pakket met extra opties beschikbaar. Als
extra authentieke toets, kunnen een plint, voet en makelaar (zie p. 17) worden
gemonteerd. Deze opties sluiten mooi aan bij hoeves en villa’s in pastoriestijl of
met een klassiek karakter.
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Extra’s
Silkline

RAL 9016

• Vierkant raam
met kruishout is
monteerbaar
• Plint, voet en
makelaar zijn
monteerbaar

N

V

Deze gelijkmatig opgedeelde paneelafwerking leunt qua look
sterk aan bij die van houtpanelen. N-panelen sluiten goed aan
bij horizontale accenten en zijn beschikbaar in UniPro
en PremiumPro.

De microrib afwerking geeft een verfijnde, moderne toets aan
uw woning. Dit paneeltype is enkel beschikbaar in UniPro.

UniPro

UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in maatwerk

UniPro is onze budgetpoort. Deze heeft een

en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren

garantie van 2 jaar. Dit type is beperkt in

of houtfolie. De Uni-serie heeft een garantie van 2 jaar.

maatwerk en mogelijkheden, en is enkel

U kunt kiezen tussen 2 structuren.

beschikbaar in RAL-kleuren.

Silkline

RAL 7016

PremiumPro
De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en
kan op elke maat worden gemaakt. Alle kleuren zijn
mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal
lakken is hier mogelijk. Deze poort is beschikbaar in 3
structuren. Voor dit model is een VIP-pakket met extra
opties beschikbaar. Gevelbekleding is mogelijk.

Silkline

RAL 9016
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Stucco

RAL 9016

Woodgrain
RAL 9016

Woodgrain
RAL 9016

Woodgrain
RAL 8014

Silkline
(Microrib)
RAL 9006

K

P

Dit design met ingewerkte cassettes past perfect bij
liefhebbers van de klassieke villa look. De K-panelen zijn
beschikbaar in UniPro.

Als je daglicht wenst in je garage is dit sterke aluminium frame
met vensters een stijlvolle oplossing. Dit paneeltype is
beschikbaar in PremiumPro.

PremiumPro
De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke
maat worden gemaakt. Alle kleuren zijn mogelijk in satiné, mat of
structuur. Ook op verfstaal lakken is hier mogelijk. Voor dit model
is een VIP-pakket met extra opties beschikbaar. De aluminium
kaders van het poortblad kunnen naar keuze worden ingevuld
met slagvast polycarbonaat (helder & opaal) of veiligheidsglas,

UniPro
UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in maatwerk
en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren of

naargelang de stijl van uw woning. Indien gewenst kunnen één of
meerdere secties worden vervangen door een geïsoleerd 40 mm
paneel uit de PremiumPro collectie.
Woodgrain
RAL 9016

houtfolie. De Uni-serie heeft een garantie van 2 jaar. De afwerking
is altijd in een Woodgrain structuur.
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Geanodiseerd
aluminium

ACCESSOIRES

SERVICE & ONDERHOUD
Een regelmatig technisch onderhoud verlengt de
levensduur van uw garagepoort. Een vakkundig
onderhoud door het VABO team is mogelijk op aanvraag.
Voor de reiniging van uw VABO poortblad hebben we de
beste producten geselecteerd. Deze productlijn is van
hoogstaande kwaliteit en bovendien zijn onze producten
milieuvriendelijk en veilig in gebruik.

VABO beschikt over een breed gamma aan
automatiseringsoplossingen. Voor extra comfort
kunnen automatische VABO-poorten worden
uitgebreid met allerlei bedieningsopties, zoals een
drukknop, codeklavier en extra handzenders.
Ontdek ook onze Smart-homebediening. Vraag naar
de verschillende mogelijkheden in onze toonzaal.
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VABO Renewer is een kant-en-klare reiniger die een
UV-verweerde coating bij regelmatig gebruik grondig
voedt en er als nieuw doet uitzien.
VABO Wax reinigt en onderhoudt uw garagepoort in één
enkele handeling. Deze handige shampoo is zo goed als
schuimvrij voor een perfect resultaat met beschermend
pareleffect.
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LIERSESTEENWEG 186 • B-3130 BEGIJNENDIJK
+32 (0)16 44 77 60 • INFO@VABO.EU

OPENINGSUREN
MA tot DO | 09u - 12u en van 12u30 - 18u
VR | 09u - 12u en van 12u30 - 16u
ZA | doorlopend van 10u - 16u
Kijk op onze website voor de openingsuren tijdens vakantie- en feestdagen.

