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APORTA | waarom?

• 100% maatwerk
• Plaatsbesparend
• Kwalitatieve materialen
• Eenvoudig te monteren
• Niet onderhevig aan vochtigheid of temperatuur
• Krasbestendig & afwasbaar
• Geen scharnierend deursysteem: 
 - kinderen en huisdieren kunnen deuren niet zelf openen
 - geen dichtslaande deuren door tocht
• Golvend oppervlak breekt geluid, duidelijk merkbaar in vergaderzalen
• Verschillende kleuren per zijde mogelijk
• Leder steeds vervangbaar
• Mogelijkheid tot gebogen rail voor ronde deuropening
• Bruikbaar als vouwgordijn voor trapopeningen of ramen
• Op te bergen in nis of kast

Uiteraard om op een flexibele manier een ruimte te kunnen opdelen. In bepaalde gevallen ook omdat de architectuur geen ruimte biedt voor een 
klassieke draaideur. Maar er is meer...

LOOK
Een vouwdeur is tijdloos. U hoeft slechts een kleur te kiezen die bij uw interieur past en u bereikt meteen het gewenste effect. Van modern design 
tot klassieke gezelligheid, een Aporta vouwdeur valt nooit uit de toon.

KWALITEIT
Alle metalen onderdelen zijn uit aluminium of elektrolytisch verzinkt staal vervaardigd, zodat uw vouwdeur niet roest. De bekleding is uit 
hoogwaardig, kleurecht, vormvast en indien gewenst brandvertragend kunstleer vervaardigd. 

ERVARING
U koopt uw vouwdeur in het volste vertrouwen: om 30 jaar lang zowel marktleider als trendsetter te zijn en te blijven, moet Aporta niet alleen zijn 
kwaliteit en assortiment op een constant hoog peil houden, maar ook zijn service. Daar plukt u als klant de vruchten van.

Voordelen



APORTA | dé vouwdeur op maat

UITVOERING RAIL A
Rail opgehangen tegen 
de bovenwand van de opening

UITVOERING RAIL B
Ingebouwde rail

DEUR
Roestvrij metalen geraamte 
bekleed met kunstleder

Ongelijke verdeling mogelijk Losse vleugel

Volledig afsluitbaar met dubbel cilinderslot

VOORSTIJL
Afwerkingsprofiel in aluminium

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

SPELING T.O.V. VLOER : 7mm

Technische omschrijving
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Nis met mobiele plank
Het U-profiel wordt door de schrijnwerker aan de plank bevestigd met de bijgeleverde U-veersupports. 

De deur wordt door ons uitgerust met dubbele wieltjes in plaats van het normale T-profiel zodanig dat 

de plank kan uitschuiven als u de deur dicht doet. De plank haakt achter de kleinere nisopening, wat 

voor een mooie afwerking zorgt.

Verborgen wand met afsluitbare kast
De deur is van het “type 4” en wordt voorzien van een langere rail om de deur tot in de kast 

te kunnen verplaatsen. Het afwerkingsprofiel in aluminium wordt door de schrijnwerker aan 

de deur van de kast bevestigd. 4 voordelen t.o.v. nis, afsluitbaar, steviger, kast kan gemakkelijk 

gereinigd worden, voordeel van “type 4”

Volledig afsluitbaar met dubbel cilinderslot

Bovenaanzicht

Kastdeur openen

Kastdeur dicht

Kastdeur dicht en voorzien van profiel

Opties Pakketbreedte (A)

Standaard:  225mm
Met isolatie:  240mm

Breedte 
opening

Aantal 
plooien

B

0700-0725 mm 4 210 mm

0726-0880 mm 5 235 mm

0881-1040 mm 6 260 mm

1041-1200 mm 7  285 mm

1201-1360 mm 8 310 mm

1361-1520 mm 9 335 mm

1521-1680 mm 10 360 mm

1681-1840 mm 11 385 mm

1841-2000 mm 12 410 mm

2001-2160 mm 13 435 mm

2161-2320 mm 14 460 mm

2321-2480 mm 15 485 mm

2481-2640 mm 16 510 mm

2641-2800 mm 17 535 mm

2801-2960 mm 18 560 mm

2961-3124 mm 19 585 mm

3125-3284 mm 20 610 mm

3285-3444 mm 21 635 mm

3445-3604 mm 22 660 mm

3605-3764 mm 23 685 mm

3765-3924 mm 24 710 mm

3925-4084 mm 25 735 mm

4085-4244 mm 26 760 mm

4245-4404 mm 27 785 mm

4405-4564 mm 28 810 mm

4565-4724 mm 29 835 mm

4725-4884 mm 30 860 mm

4885-5044 mm 31 885 mm

5045-5204 mm 32 910 mm

5205-5364 mm 33 935 mm

5365-5524 mm 34 960 mm

5525-5684 mm 35 985 mm

5685-5844 mm 36 1010 mm

Gebogen rail 
Het is mogelijk uw deur in een bocht te verwerken. 

Dit zowel in 1 richting als in S-bocht. 

Dit met een minimumradius van 1000mm.

Sleepboord simili onder of boven
De standaardafmeting van een eventuele sleepboord bedraagt 10mm.

Cilinderslot
• Sleutel beide zijden

• Sleutel 1 zijde, knop andere zijde

Voetstop
Bij deuren vanaf 10 plooien wordt de inwendige magneet vervangen door een 

uitwendige voetstop om de deur open te houden, dit zonder meerprijs.  Bij 

deuren met isolatie is dit al geldig vanaf 9 plooien.  In alle andere gevallen kan 

een supplementaire voetstop aangevraagd worden tegen meerprijs.

Zware of lichte akoestische isolatie
• Lichte akoestische isolatie: 2 lagen akoestische mousse binnenin de deur.

• Zware akoestische isolatie: 2 lagen isolerend ijzerdoek binnenin de deur.

• M1 akoestische isolatie: 2 extra lagen M1 kunstleder.

Pakketdikte (B)

(aantal plooien x 25mm) + 110mm

A

B



APORTA | kleuren hoogwaardig kunstleder

Flashy M1**

4019
Orange

4018
Ananas

4014
Tomate

4009
Granny

4007
Fuchsia

4015
Turquoise

4021
Prune

4020
Pensée

Classic M1*

2001 M1
Morgon

2002 M1
Anthracite

1401 M1
Sahara

Classic

1409
Blue

1410
Light grey

1411
Dust

1412
Piedra

1420
Cuero

1601
Ivory

1401
Sahara

1402
Earth

1403
Vulcano

1404
White

1405
Grey

1406
Wine

1407
Sapin

1408
Black

1602
Pergamino

1603
Tabacco

1605
Western

1606
Marron

1615
Cream

1619
Beton

Trendy M1*

3006
Glacier

3001
Papier

3020
Raphia

3007
Naturel

3017
Muscade

3002
Cacao

3005
Ardoise

3013
Galet

* brandvertragend

** brandvertragend, enkel voor projecten Voor alle technische informatie : www.aporta.be
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