
◆  Snelle montage: in één
dag geplaatst

◆Gecertifiëerd door het
Duitse IFT en Europese
Vereniging tegen
Overstromingen
(Europaverband
Hochwasserschutz
e.V.)

◆  Elke poort is op maat
ontworpen en gemaakt 
in de TBS werkplaatsen 
in Duitsland

- DE VOORDELEN
VAN EEN AQUALOCK
GARAGEPOORT

AQUALOCK  
—  DUITSE INNOVATIE EN 
KWALITEIT 

Al meer dan 30 jaar biedt TBS zijn klanten 
innovatieve, hoogwaardige deuren en poorten 
tegen een redelijke prijs. Alle producten worden 
op maat gemaakt door de 85 medewerkers in de 
werkplaatsen in Obe-ressendorf bij het 
Bodenmeer. Tot 50 toegangsdeuren en 
garagedeuren worden elke dag geproduceerd. 
Sinds haar oprichting heeft TBS wereldwijd meer 
dan 150.000 tevreden klanten. De ambitie van het 
bedrijf is om elke dag te innoveren. Zo bezit ze 
veel patenten in de wereld van deuren en poorten. 
Het meest recente is het AquaLOCK®-systeem, 
het resultaat van onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk dat al enkele jaren duurt.

VOOR MEER INFORMATIE : 

www.aqualock.info DE ENIGE 
GARAGEPOORT 
BESTAND TEGEN 
OVERSTROMINGEN

◆ Kader, drempel en 
poortstructuur van 
roestvrij staal

◆ Max. gecertificeerde 
maat: 2.5 x 3.2 m
(grotere doorgangen 
worden momenteel 
gecertifiëerd)

◆ Alumnium paneel
massief of composiet:
lichtgewicht en zonder
risico op corrosie,
gepoederlakt (RAL
9016, 7035 of 7016) of 
met imitatie-hout

◆ Sterke motorisatie  die
tot 70.000 acties
ondersteunt (geschatte
levensduur 6 jaar

◆  Bovendien : aanzienlijk toegenomen
inbraakbeveiliging in vgl.met klassieke poorten

+32 3 633 15 50
info@aggeres.com 
www.aggeres.com

AGGERES NV 
Boomgaarddreef 9 

2900 Schoten

◆ Speciale veren voor 
een veilige opening en 
sluiting die de 
afdichting garandeert



AQUALOCK® : OP MAAT 
GEMAAKTE GARAGEPOORT 
MET ONGEËVENAARDE 
EFFICIËNTIE

Tijdens een overstroming kan meer dan 6.000 
liter water zich in slechts enkele minuten tegen 
uw garagepoort opstapelen, daarbij druk 
uitoefenend waartegen een traditionele 
garagepoort niet bestand is.  Resultaat; water 
stroomt binnen en veroorzaakt schade.

Dankzij het AquaLOCK®-systeem blijft 99,9% van het 
water buiten staan - tot een hoogte van 1,6 m; de IFT-
certificering "Bescherming tegen overstromingen" 
garandeert dat gedurende 24 uur minder dan 240 liter 
water in uw garage zal sijpelen, minder dan 10 liter per 
uur (wat overeenkomt met een pak van 6 flessen 
water)! Het cijfer is zelfs nog lager, omdat de tests 
worden uitgevoerd met schoon leidingwater, terwijl 
overstromingswater nog steeds vervuild is met modder 
en andere deeltjes die kleine openingen die het water 
kunnen binnenlaten, zullen sluiten. 

INSTALLATIE
TSS DAGKANTEN

AQUALOCK® : 2 INSTALLATIE 
MOGELIJKHEDEN

Er zijn 2 installatiemogelijkheden voor de AquaLOCK® 
kantelpoort: installatie tussen of achter de dagkanten. 
Om overstromingen te voorkomen, moet de 
AquaLOCK® kantelpoort worden afgestemd tot op de  
millimeter t.o.v. de afmetingen van de doorgang. 
Installatie wordt uitgevoerd door een erkende 
installateur die de metingen ter plaatse uitvoert. 
Assemblage gebeurt volgens  welomschreven 
specificaties. De dichtheid van de afdichtingen dient 
elke twee jaar gecontroleerd te worden.

U WORDT VOLLEDIG 
ONTZORGT: VAN ZODRA DE 
POORT IS GESLOTEN BENT 
U BESCHERMD !

Het gepatenteerde, gecertificeerde 
waterdichtingssysteem transformeert een kantelpoort in 
een waterkering - en dit met hetzelfde gebruiksgemak 
als een traditionele poort: nu hoeft u alleen uw 
AquaLOCK® garagedeur te sluiten. om perfect 
beschermd te zijn. Een groot voordeel ten opzichte van 
traditionele waterkeringen die moeten worden 
gemonteerd en geïnstalleerd om effectief te zijn.
Aan de ontwerpzijde hoeft u geen compromissen te 
sluiten: dankzij een ruime keuze aan kleuren en 
materialen kan de buitenkant van de 
AquaLOCK® garagedeur perfect worden aangepast 
aan de esthetiek van uw huis.

INSTALLATIE
ACHTER 
DAGKANTEN




