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‘DE NIEUWE NORM’



GARAGEDEUREN



WELKOM BIJ AAPROTEC

Op basis van gedegen vakmanschap en jarenlange ervaring maakt AAproTec uit 

Goes (Zeeland) uw garagedeuren exact op maat, volgens uw persoonlijke wensen. 

Met een stijlvolle AAproTec garagedeur krijgt uw huis nét dat beetje extra uitstraling. 

Wij informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden!
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Gecertificeerde monteurs

Kwaliteits garantie

Snelle service

Ook in onze showroom

bent u van harte welkom!



AAPROTEC DRIVERS
Wij zijn bij de ontwikkeling en productie van onze AAproTec  

garagedeuren uitgegaan van een aantal ‘drivers’. Dit zijn de  

voornaamste redenen om een garagedeur aan te schaffen.  

Het gaat hierbij om:

DESIGN

COMFORT EN GEMAK

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

DUURZAAMHEID

ECONOMISCHE AFWEGINGEN
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ONTWORPEN VOOR U

AAproTec garagedeuren zijn ontworpen met u in 

gedachte. Over ieder detail is nagedacht om een 

lang en probleemloos functioneren te garanderen. 

Daarnaast moet een garagedeur vooral mooi zijn en 

waarde aan uw huis toevoegen. 

Door de ruime keus aan materialen en designs is er 

altijd een AAproTec garagedeur die voldoet aan uw 

persoonlijke wensen.
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“KWALITEIT IS DE TROTS 
VAN VAKMANSCHAP” 11_



AAPROTEC 
GARAGEDEUREN
Jarenlange ervaring, luisteren naar de monteur en de 

gebruiker, continue doorontwikkeling en innovatie, toepassen 

van nieuwe technieken en grote aandacht voor de kleinste 

details. Het resultaat: AAproTec garagedeuren bewijzen zich 

als de nieuwe norm.

 

De kwaliteit van de toegepaste materialen garandeert een 

extreem lange levensduur en een probleemloos gebruik. Met 

vakmanschap en een productielijn die ‘op maat’ tot standaard 

heeft gemaakt, krijgt u precies de deur die aan al uw eisen 

voldoet. 
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DESIGN EN
UITSTRALING

Uw garagedeur bepaalt voor een groot gedeelte het 

aanzicht van uw woning. Reden te meer om aandacht te 

geven aan het ontwerp en de uitstraling van uw garagedeur. 

AAproTec garagedeuren zijn leverbaar in een grote range 

designs, kleuren, oppervlaktestructuren en afmetingen, zodat 

u krijgt wat uw huis verdient.
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VEILIG EN BEVEILIGD

Een AAproTec garagedeur is eenvoudig te bedienen en 

is zo ontworpen dat de deur veilig te gebruiken is voor 

u en uw familie. Daarnaast is het ontwerp erop gericht 

om ongewenste bezoekers buiten te houden. Veilig en 

beveiligd, dat mag u van ons verwachten. De aandrijving 

is voorzien van het SKG** certificaat.
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GEMAAKT IN NEDERLAND 

Een AAproTec garagedeur wordt voor u, in Nederland 

gemaakt op een ‘state-of-the-art’ productielijn.  

Dankzij de geavanceerde en flexibele productie 

kunnen we uw deur perfect op maat maken en bent u 

gegarandeerd van een kwaliteitsproduct; ‘Nederlandse 

kwaliteit, speciaal gemaakt voor u!’
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DE KWALITEIT 
VAN POEDERCOATEN

Naast de standaardkleuren kunt u kiezen uit meer dan 40 

kleuren die door middel van een hoogwaardig en uniek 

poedercoatproces op het deurblad aangebracht worden. 

Poedercoaten op lage temperatuur is een van de vele 

innovaties van AAproTec garagedeuren. U bent daardoor 

verzekerd van de allerhoogst mogelijk kwaliteit die alleen op 

AAproTec garagedeuren wordt aangeboden. Mede daarom 

zijn onze deuren de nieuwe norm.
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PERFECTE COMBINATIE 
DEUR EN AANDRIJVING

Het gemak van elektrische bediening komt 

volledig beschikbaar door de perfecte combinatie 

van AAproTec garagedeuren en AAproTec 

garagedeuraandrijvingen. 

Wij hebben deze twee componenten naadloos 

op elkaar afgestemd waardoor een jarenlange 

probleemloze werking gegarandeerd is. Hiermee 

zijn deur en aandrijving onlosmakelijk met elkaar 

verbonden en dat is wederom een echte innovatie 

van de AAproTec garagedeurserie. 



CONNECTIVITEIT  
GEGARANDEERD
Om de deur, waar u ook bent, met uw 

smartphone te controleren en bedienen, is er 

een gebruiksvriendelijke app beschikbaar. 

Simpel te installeren en betrouwbaar. 

U hoeft niet thuis te zijn als er een pakket 

bezorgd wordt en u opent of controleert 

eenvoudig uw garagedeur terwijl u 

de Pyramides van Gizeh in Egypte 

bezoekt. Deze combinatie van deur en 

gebruiksgemak maakt AAproTec tot de 

nieuwe norm. 
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‘OP MAAT’  
IS NU STANDAARD

AAproTec deuren worden speciaal voor u 

samengesteld en geproduceerd. Een garagedeur die 

aan al uw wensen voldoet, kunt u niet selecteren uit 

een standaard catalogus. 

Daarom hebben wij ‘op maat’ tot onze standaard 

gemaakt. Geen compromis; u krijgt wat u wilt, 

perfect op maat geproduceerd, voor u alleen. Om het 

unieke aspect van uw garagedeur te benadrukken 

monteren wij aan de binnenzijde, af fabriek, een 

gepersonaliseerd naamplaatje. Een nieuwe norm in 

de personalisatie van uw deur!
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RAILSYSTEEM OP MAAT

Onze standaard is ‘op maat’, ook voor de railsystemen. Het railsysteem wordt, net als het 

deurblad, speciaal voor u geproduceerd. Voor iedere inbouwsituatie hebben wij daardoor 

de juiste oplossing. Voor u als gebruiker bieden onze railsystemen de garantie dat uw deur 

probleemloos en soepel opent en sluit, gedurende een extreem lange levensduur. 
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AANDACHT VOOR DETAILS

Kwaliteit komt tot uiting in de kleinste details. Het railsysteem van 

AAproTec garagedeuren is uitgevoerd met het gepatenteerde ‘smart 

connection’ concept. 

Deze railovergang is een innovatie van AAproTec, die bij installatie een 

perfecte pasvorm garandeert. Bij gebruik ervaart u een soepele en geluidloze 

overgang van de looprollen in de rails. Een klein detail maar in het grote 

geheel geven kleine details de doorslag en zetten zo de nieuwe norm. 

Gepatenteerd!
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GEEN COMPROMIS

AAproTec garagedeuren zijn ontworpen met 

een selectie van de beste materialen. De 

geleidende looprollen zijn kogelgelagerd voor 

een jarenlange stille en probleemloze werking. 

De scharnieren worden ook toegepast bij 

industrie deuren waar de belasting vele malen 

groter is. Deze robuustheid komt tot uiting in de 

levensduur van onze deuren. De railsystemen 

zijn volledig gebout en de dikte van het gebruikte 

staal is onovertroffen. Voel en kijk, wij durven 

elke vergelijking aan!
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10 JAAR  
‘ROYAL GUARANTEE’ 

Het vertrouwen dat wij hebben in de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

onze AAproTec garagedeuren komt tot uiting in de garantie die we u 

geven: 10 jaar volledige garantie op de deur én 2 jaar op de elektrische 

aandrijving. Vanzelfsprekend gelden er een paar eerlijke spelregels, 

zonder kleine lettertjes! Wij informeren u graag. De garantie van AAproTec 

is voor u een zekerheid en benadrukt de nieuwe norm!

AAPROTEC
GARANT I E
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SPECIALE WENSEN?  
NIETS IS ONMOGELIJK

‘Your home is your castle’, dat begrijpen wij volledig. Daarom kunnen 

wij ons voorstellen dat u speciale wensen heeft. Dat kan wat ons 

betreft niet gek genoeg zijn. De kleur van uw auto of de kleur van uw 

favoriete lippenstift op de deur?

In overleg is zeer veel mogelijk, want ‘op maat’ is bij ons altijd 

standaard en dat maakt AAproTec garagedeuren de nieuwe norm. 
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EENVOUDIG KIEZEN 

Bij het selecteren van een garagedeur kunnen wij ons voorstellen dat 

u door de bomen het bos niet meer ziet. Dat begrijpen wij. Daarom 

hebben wij een overzichtelijk fotopagina met onze mogelijkheden voor 

u samengesteld. Kijk op www.aaprotec.nl/inspiratie. U bent natuurlijk 

ook van harte welkom voor een bezoek aan onze showroom.
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Bekijk onze deuren 
in de praktijk! 



WELKOM IN ONZE 
SHOWROOM

Wilt u onze kwaliteit ervaren? 

Kom dan naar onze uitgebreide showroom in Goes waar 

onze adviseurs klaar staan om u te ontvangen. 



VELEN ZIJN U VOORGEGAAN

De foto’s in dit boek zijn van échte deuren van échte mensen. Van Goes tot Leeuwarden en van Den Haag tot 

Apeldoorn. Deze trotse bezitters laten graag de AAproTec deuren zien waarvoor zij bewust gekozen hebben, net 

als de meer dan 25.000 trotse bezitters. Zij kozen allemaal vol overtuiging voor de nieuwe norm. 



‘DE NIEUWE NORM’
GARAGEDEUREN




