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Aporta houdt
van ruimte
Aporta is al meer dan 30 jaar trendsetter en
marktleider in België voor vouwdeuren. Al 30 jaar
zijn we gedreven om onze vouwdeur in al zijn
functionaliteit de juiste look en feel te geven. Dankzij
sterke innovatie vervult de Aporta vouwdeur nu meer
dan ooit al je woonwensen. Uitzonderlijk kwalitatief en
duurzaam. Ruimtebesparend. Buitengewoon mooi in
elk interieur.
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Méér ruimte
om in te wonen
Een mooie en slimme oplossing
Met een Aporta vouwdeur creëer je méér ruimte om in te
wonen. Onze hoogkwalitatieve vouwdeuren passen perfect
op plaatsen waar onvoldoende ruimte is voor een klassieke
deur. Ze hebben geen draaicirkel en nemen geopend bijna
geen plaats in.
Meer ruimtegevoel creëren
Onze vouwdeuren vormen de geknipte oplossing om zonder
plaatsverlies twee ruimtes te scheiden. Door een vouwdeur
te gebruiken als wandoplossing benut je de beschikbare
ruimte van je woning optimaal. Schuif de vouwwand open en
je hebt een mooie doorgang zonder in te boeten op ruimte.
Sluit de deur en geniet van rust, privacy en gezelligheid.
Mooi in elk interieur
Laat je verrassen door de creatieve mogelijkheden van onze
vouwdeuren. Wij ontwerpen moderne vouwdeuren die hun
plaats hebben in werkelijk elk interieur: klassiek, modern,
kleurrijk,... wat je maar wilt.
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Een Aporta
vouwdeur is altijd
de beste keuze
Een Aporta vouwdeur biedt verschillende aantrekkelijke
troeven waardoor ze de voorkeur verdient ten opzichte van
klassieke deuren.
We maken onze vouwdeuren 100% op maat. Ze
eenvoudig te monteren, gemakkelijk in gebruik
onderhoudsvrij. Ze zijn duurzaam, want gemaakt
kwalitatieve materialen. Ze zijn niet onderhevig
vochtigheid of temperatuur en bovendien zijn
krasbestendig en afwasbaar.
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Ook de akoestische eigenschappen zijn prima, want het
golvende oppervlak filtert geluid.
Projecten op kleine en grote schaal
Aporta heeft expertise met het produceren, leveren en
plaatsen van vouwdeuren voor kleine, middelgrote en grote
bouwprojecten. Wij denken met je mee in de ontwerpfase
en zorgen voor een feilloze plaatsing volgens de planning
van je project.
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Made in Belgium
Een Aporta vouwdeur is het resultaat van
een mooi staaltje vakmanschap. Het gaat
bovendien om Belgisch vakmanschap, want wij
produceren onze vouwdeuren volledig zelf in
onze ateliers in Izegem in West-Vlaanderen. Van
het eigen ontwerp van de constructie aan de
binnenkant tot de gedetailleerde afwerking aan
de buitenkant. Na de productie installeert ons
professioneel team van plaatsers de afgewerkte
vouwdeuren op maat bij de klant.
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Kiezen voor Aporta,
is kiezen voor
topkwaliteit
OP MAAT
Elk interieur is anders. Daarom maken wij je vouwdeur volledig op maat. Zo ben je absoluut
zeker dat de deur voldoet aan je wensen.

Dagmaat B

PLAFOND

33MM

MONTAGE
Opmeten is erg eenvoudig en doen we voor jou. Ook de montage is niet erg ingrijpend en
neemt weinig tijd in beslag.

UITVOERING RAIL A
Rail opgehangen tegen
de bovenwand van de opening

PLAFOND

ESTHETISCH
Verschillende kleurengamma’s en types vouwdeuren geven je erg uitgebreide
keuzemogelijkheid. Dat wordt moeilijk kiezen!
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Dagmaat H

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK
Vernuftige opties maken de Aporta vouwdeuren eenvoudig in gebruik. Ze
zijn licht, soepel en beweegbaar.

33MM

UITVOERING RAIL B
Ingebouwde rail

33MM
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DUURZAAM
Het ijzersterke binnenwerk van Belgische makelij en de degelijke en
onderhoudsvriendelijke buitenafwerking garanderen een lange levensduur.
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10 JAAR GARANTIE
Overtuigd van de kwaliteit van ons product geven wij 10 jaar garantie.
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Voorstijl
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Speling t.o.v. vloer: 7 mm
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Deur
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Aan jou
de keuze
Onze vouwdeuren bieden we aan in verschillende opstellingen. Handig toch!.
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Type 1

Type 2

Type 3

Type 4
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Supersterk
aan de binnenkant,
verfijnd
aan de buitenkant

Sterke constructie
Aporta heeft zelf een binnenwerk ontwikkeld voor zijn vouwdeuren.
Dit ijzersterk, maar licht, soepel en beweegbaar skelet vormt de
basis van dit kwaliteitsproduct. De gelaste constructie in RVS
(roestvrij staal) garandeert stevigheid en een lange levensduur.
Daarom ook dat wij zonder zorgen 10 jaar garantie geven op het
binnenwerk.
Verfijnde afwerking
Het binnenwerk wordt afgewerkt met kunstleder of stof. De
kwaliteitsvolle en onderhoudsvriendelijke huid van kunstleder
is beschikbaar in een hele waaier aan kleuren. Je hebt zelfs de
mogelijkheid om voor de twee zijden een andere kleur te kiezen.
De vouwdeuren passen dan ook in elk interieur.
De innovatieve stoffen deurbekleding zorgt voor een bijzondere
uitstraling die de ruimte nog warmer en gezelliger doet aanvoelen.
Soepele beweging
Industriële kogellagerwieltjes zorgen voor een soepele
vouwbeweging en plooimagneten houden de ledervouwen mooi
gebundeld. Het gaat om een hangend en zwevend systeem: er
zijn geen deurlijsten nodig en ook een vloerrail is overbodig. Je
kan een vouwdeur dus overal ophangen, terwijl de vloer helemaal
vrij blijft.
Volgende opties zorgen voor nog meer comfort:
• plooimagneten voor grote wanden om het pakket nog beter
samen te houden
• een tochtstrip
• een cilinderslot
• een voetvergrendelsysteem bij brede deuren
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Kleuren
Classic

1404
White

1411
Dust

1410
Light grey

1601
Ivory

1412
Piedra

1405
Grey

1615
Cream

1420
Cuero

1603
Tabacco

1605
Western

1619
Beton

1408
Black

3001
Papier

3020
Raphia

3007
Naturel

3013
Galet

3017
Muscade

Trendy*

3006
Glacier

3005
Ardoise

3002
Cacao

Einde voorraad (2020)

Flashy*

4007
Fuchsia

4014
Tomate

4019
Orange

4018
Ananas

4009
Granny

4015
Turquiose

4020
Pensée

4021
Prune

1602
Pergamino

1402
Earth

1407
Sapin

1409
Blue

1406
Wine

1606
Marron

* brandvertragend
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HOOFDZETEL
Prins Albertlaan 65
8870 Izegem
T +32 (0)51 31 93 94
www.aporta-folding-doors.com
Aporta Vouwdeuren

FRANKRIJK
135, Avenue Roger Salengro
FR-59100 Roubaix
T +32 (0)51 31 93 94

