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Mogelijkheden:
- Vulling horizontaal � of verticaal �
- Oppervlakte van de panelen met 

woodgrain(houtnerf) of glad 
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
- Actieve deur links of rechts, buiten of 

binnendraaiend. 
A-symmetrisch verdeling mogelijk

- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)

Mogelijkheden:

- Vulling horizontaal �of verticaal �
- Oppervlakte vulling met woodgrain 

(houtnerf) of glad 
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
- Actieve deur links of rechts, buiten of 

binnendraaiend. 
A- symmetrisch verdeling mogelijk

- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)

Mogelijkheden:

- Vulling horizontaal of verticaal 
- Oppervlakte vulling met woodgrain

(houtnerf) of glad 
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
- Actieve deur links of rechts, 

buiten of binnendraaiend. 
A- symmetrisch verdeling mogelijk

- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)

AW40-2 openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling en smalle profilering.“Plank”-hoogte ca. 125mm

AW40-2 openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling en brede profilering.“Plank”-hoogte ca. 250mm

AW40-2 openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling en vlakke profilering. “Plank”-hoogte ca. 500mm
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Mogelijkheden:

- Glasstrook kan zowel horizontaal � als verticaal �
- Hoogte en breedte van de glasstrook is vrij te bepalen
- Verschillende soorten HR++ isolatie glas, waaronder helder, satijn of getint
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
- Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend. A- symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)

AW30-2 openslaande garagedeur met 30mm geheel vlakke vulling gecombineerd met glas
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AW40-2 openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling gecombineerd met glas 
Mogelijkheden:

- Vulling horizontaal of verticaal 
- Oppervlakte van de panelen met woodgrain(houtnerf) of glad
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
- 40mm paneel vulling in smalle, brede of vlakke profilering
- Hoogte en breedte van de glasstrook is vrij te bepalen
- Verschillende soorten HR++ isolatie glas, waaronder helder, satijn of getint
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze 
- Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend. 

A- symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)

Vulling verticaal 

Vulling horizontaal Û
Û

Û Û
Û
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Mogelijkheden:

- vulling van de complete pui is vrij te bepalen: met paneelvulling, 

met glas of een combinatie hiervan
- kan als volledige pui uit 1 stuk of als losse gekoppelde elementen 

geproducerd worden (afhankelijk van situatie)
- geschikt om “blinde” panelen te creëren en grote openingen in 1x  af te sluiten
- nagenoeg onbeperkte mogelijkheden
- Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend. 

A- symmetrisch verdeling mogelijk

AW40-2 of AW30-2 openslaande garagedeur in diverse uitvoering 
(zie voorgaande pagina’s) met een vast paneel aan de zijkant(en) en/of bovenzijde.
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Met AW openslaande deuren zijn de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt.
Geef uw wens aan bij uw specialist en laat u verrassen door de mogelijkheden.

AW40-2 / AW30-2 specials
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- Verschillende soorten HR++ isolatie glas, 
waaronder helder, satijn of getint

- Met de aluminium tussen regels/stijlen kunt u 
een eigen ontwerp creëren 

- Ideaal om uw garage om te bouwen tot leefruimte

Met AW openslaande deuren zijn de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt.
Geef uw wens aan bij uw specialist en laat u verrassen door de mogelijkheden.

AW40-2 / AW30-2 specials

AW30-2 voorzien van volledig glazen vulling
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Mogelijkheden:

- Smalle, brede of vlakke profilering
- Vulling horizontaal of verticaal
- Oppervlakte vulling met woodgrain(houtnerf) of glad oppervlakte
- Standaard kleur of  RAL kleur naar keuze (standaard lak of structuur lak)
- Maximale maat 2500mm(br) x 2500mm(h)
- Niet symmetrisch verdeling niet mogelijk

AW40-2 ZT openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling.
Kozijn zonder thermische onderbreking.Standaard half ingebouwde scharnieren.
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Dievenpennen (optie)

Verstelbare sluitplaat 
SKG**(standaard) 

Vergrendeling passieve 
deurvleugel (standaard)

Kozijn met thermische 
onderbreking (standaard 
AW40-2/ AW30-2)

3-voudige 
vergrendeling SKG** 
(standaard) 

Hoppe Denver 
RVS deurkruk 
(standaard) 

Omklap voetjes 
(standaard) 

Tweezijdige afsluiting 
op/tegen onderdorpel 
voor perfecte afsluiting 
(standaard) 

Onderdorpel met 
thermische onderbreking 
(standaard AW40-2/
AW30-2) 

Standaard opbouw 
scharnier in kleur 
van de deur. 
3-dimensionaal verstelbaar 
(AW40-2/ AW30-2)

Verstelbare sluitkommen 
SKG** (standaard) 
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Mogelijkheden:

- Met smal of breed planken motief
- Horizontaal of verticaal 
- In zeer grote afmetingen 

mogelijk tot 5000mm(br) x 4000mm(h)

AW2 openslaande garagedeur voor niet geisoleerde ruimtes
Onze voordeligste keuze in openslaande deuren



Ontdek onze producten op: www.awnederland.nl

AW Nederland B.V.
IJzerweg 8
8111 CW HEETEN
0572-760760
info@awnederland.nl


