
Garagedeuren 
op maat

• Een regenboog aan kleuren
• Panelen zijn warmte-isolerend
• Geluidsarme bediening

• Electronische en betrouwbare aandrijving
• Kindervriendelijke vingerknelbeveiliging
• Veilige veerbreukbeveiliging

• Duurzame materialen
• Eenvoudige en snelle montage
• Ruimtebesparende inbouwtechniek

Alle EDB N.V. sectionale
garagedeuren zijn voorzien van een
gepatenteerde vingerknelbeveiliging
die voorkomt dat, tijdens het openen en
sluiten van de deur, vingers tussen de
panelen of scharnieren kunnen komen.
Veilig en kindvriendelijk. Daarnaast is een
EDB N.V. garagedeur met 
elektrische aandrijving uitgevoerd met 
een beveiliging die ervoor zorgt dat de 
deur stopt bij een hindernis en direct 
na blokkering terugloopt. De standaard 
veerbreukbeveiliging zorgt er weer voor, 
dat bij een eventuele veerbreuk, de deur 
blokkeert.

EDB N.V. garagedeuren zijn stabiel, 
robuust, vormvast, weersbestendig en
warmte-en geluidsisolerend. Ze zijn
geschikt voor intensief gebruik, voor 
woningen, kantoren, industrie en 
landbouwbedrijven. Dankzij de
kogelgelagerde nylon looprollen
en kwaliteitsscharnieren opent een
EDB N.V. garagedeur vrijwel 
geruisloos.

EDB N.V. 
veilige deuren

EDB N.V. 
betrouwbaar

ED004 HLV Kempen Vlak

ED009 Micro Design 8 mm

ED002 HLS Antwerpen Stucco

ED005 HLG-S Gent Stucco

ED008 HLP-V Kempen Gelijnd Vlak

ED001 HLW Antwerpen Hout ED003 HLG-W Gent Hout

ED006 HLP-W Kempen Gelijnd Hout

ED007 HLC Brasschaat
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Sectionaaldeur Hout

gelakt, twee kleuren met inzetvenster onbehandeld, ruw

met kader uitvoering
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Veilingstraat 25

2320 Hoogstraten (B)
Tel. 06 29 95 70 24

pcmbakx179@live.nl



Een garagedeur van EDB N.V. geeft uw woning een luxe
uitstraling en een fraai aanzicht. Een sectionale garagedeur
zit vaak aan de voorzijde en geeft duidelijk een esthetische
meerwaarde aan uw woning. EDB N.V. heeft verschillende 
modellen en er zijn diverse mogelijkheden van uitvoering 
 en inbouw. EDB N.V. garagedeuren zijn leverbaar in alle 
maten en kleuren. De kleurechtheid blijft behouden en de 
deur is eenvoudig schoon te houden.

Elk voertuig kan vlak voor of achter de garagedeur worden
geparkeerd, doordat de deur recht omhoog gaat en zich 
ruimtebesparend onder het plafond van de garage beweegt.  
Zo kan de ruimte vóór en in de garage volledig worden benut.  
Omdat het railsysteem achter de opening zit, is de gehele 
opening vrij.

Alle EDB N.V. garagedeuren voldoen aan de Europese
Norm NEN 5096 + ENV 1627 Klasse 2. Deze norm biedt 
garanties voor het goed en veilig functioneren. In combinatie 
met de elektrische bediening voldoet EDB N.V. tevens aan
SKG2 en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook in het 
donker geen angst. Bij het openen van de deur gaat het LED 
licht automatisch aan en blijft enkele minuten branden zodat 
u veilig uw garage kunt binnengaan en uw woningverlichting 
kunt inschakelen.

EDB N.V. sectionale deuren zijn leverbaar in metaal 
en hout. Hierin zijn verschillende uitvoeringen mogelijk, 
waaronder panelen met een vlak, stucco of hout design. 
Panelen zijn verkrijgbaar op hoogte 500mm of 610mm
in 3 versies: paneel zonder groeven, paneel met 1 groef  
en paneel met 4-5 groeven.

Ruimte voor binnen en buiten Aangepast aan individuele wensenEDB N.V. esthetische deuren EDB N.V. als keurmerk

Sectionaaldeur Metaal Bediening

Codeklavier
Draadloze bediening voor 
max. 4 poorten. Uitvoering 
met metalen toetsen.

Digitale motor met arm
Voorzien van soft start en stop met regelbare 
snelheid. Led verlichting, digitaal afleesscherm 
en mogelijk te voorzien van batterijpack. 
Tandriem geruisloze ketting.

gekoppeldin combinatie met loopdeur

met glasuitvoering
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