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Aluminium POLYTEC deurluifels

Het design van onze deurluifels is net zo veelzijdig en individueel als onze klanten.

Altijd lukt het ons weer, nieuwe vormen en constructies te creëren welke niet alleen
optisch,  maar ook technisch op een hoog niveau staan. De in deze 
prospectus afgebeelde deurluifels geven een goede indruk van deze veelzijdigheid.
Een deurluifel van POLYTEC biedt meer dan alleen bescherming. Het is een mooi
vormgegeven element, die als blikvanger harmonieus bij iedere woning past.
Gebruik deze creatieve ruimte. U zult tot de conclusie komen, dat functionaliteit en
architectonische vormgeving elkaar niet uitsluiten.

Standaard maatvoeringen of op maat gemaakte deurluifels, Modern of Klassiek.
Aan u de keuze. En zoals al gezegd: Een deurluifel van POLYTEC biedt meer dan
alleen bescherming, het biedt ook levensvreugde.
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Aluminium deurluifels
met acrylbeglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

Bergkristal

Bernstein I

Bernstein II

Coral I

Coral II

Hartelijk welkom
De uitnodigende architectuur van

een POLYTEC deurluifel wordt

niet alleen door u, maar ook door

uw visite gewaardeerd.

Tevens bieden onze deurluifels

een vriendelijk en stijlvol

ontvangst en laten ze niemand in

de regen staan.
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Aluminium deurluifels
met acrylbeglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

Coral V

Coral III

Coral IV

Diamant

Dolomit
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Beste eigenschappen
Een deurluifel van POLYTEC biedt u

niet alleen bescherming tegen wind

en regen, maar onderstreept ook het

karakter van uw huis en vormt een

stijlvolle eenheid.



02

01

08



09

03

Aluminium deurluifels
met acrylbeglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

Jade I

Karat I

Jade III

Jade IV

Jade II

04

05

Veelzijdig en representatief
POLYTEC deurluifels zijn er in verschil-

lende stijlen. Elegant, modern, klassiek

of traditioneel. 

Onze representatieve deurluifels passen

zowel bij een moderne als een klassieke

woning.
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Aluminium deurluifels
met acrylbeglazing

Afb. Model

Overzicht 

01

02

03

04

05

Karat II

Kristall I

Kristall II

Marin

Opal I

01

10

Beste Kwaliteit
Onze deurluifels worden van de

meest hoogwaardige materialen

vervaardigd. Al onze aluminium

profielen worden gepoedercoat

en garanderen u hierdoor een

lange levensduur en tevens een

hoge mate van veiligheid. 

De profielen zijn leverbaar in

de gangbare RAL-kleuren.

Standaard zijn: RAL 9001

crème, RAL 9016 wit, RAL

8077 bruin en edelstaaloptiek.

Ook kunt u acrylbeglazingen

naar persoonlijke smaak uit ver-

schillende glassoorten kiezen.

Standaard zijn de kleuren helder

en rookbruin.
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Aluminium deurluifels
met acrylbeglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

06

Opal II

Rubin I

Rubin II

Saphir I

Saphir II

Topas I

06

Bij de deurluifels met overmaat moet,
voor de stabiliteit, een extra steunbeu-
gel in het midden gemonteerd worden.



01

14

Aluminium deurluifels
met kunststof 
onderplaat

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

Platin (overschuifbaar)

Karat II (overschuifbaar)

Topas II (overschuifbaar)

Granat

Platin

03

02
Geniaal eenvoudig
De overschuifbare variant is een

deurluifelconstructie bestaande

uit stabiele aluminium profielen

voor de bekleding van bestaande

betonnen deurluifels. De boven-

plaat bestaat uit gekleurd acryl-

glas. De onderplaat bestaat uit

kunststof panelen en is in ver-

schillende renolitfolies leverbaar.

Voorbeeld van aanzicht onderzijde

Voorbeeld van aanzicht onderzijde
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Verschillende renolitfolies 
voor de plaat aan de onderzijde

Golden Oak 2178001

Nussbaum 2178007

Donker eiken 2052089

Moor eiken 3167004

Licht eiken 2052090

Douglasie 3069037

Wit 915205

Zwartbruin 851805

Crème 137905

Dennengroen 612505
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Wie succesvol wil zijn werkt samen

met sterke partners. Onze partner

Pilkington behoort wereldwijd  tot

de grootste glasproductiebedrijven

voor de bouw- en voertuigindustrie.

Pilkington Activ TM is de eerste

glassoort die zich actief reinigt en

is daarmee één van de belangrijks-

te glasinnovaties sinds de ontwik-

keling van het float glas.

Vanzelfsprekend heeft u de moge-

lijkheid om, bij onze aluminium en

edelstalen deurluifels, tussen VSG-

beglazing of zelfreinigend glas van

Pilkington (tegen meerprijs) te kie-

zen. Een éénmalige beslissing, die

u veel tijd, geld en stress bespaart.

De voordelen op een rij:
• Meer vrije tijd door het 

beduidend minder vaak 

wassen van de ramen 

• Organische vervuilingen 

worden actief omgezet

• Betere doorkijk bij regen

• Geen watervlekken na regen

• Glas beslaat minder

Altijd schoon met Pilkington

Regen. Zon. Schoon

*
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Aluminium deurluifels 
met VSG-beglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

06

Calypso I VSG*

Calypso VSG *

Coral I VSG *

Coral III VSG *

Coral IV VSG *

Rubin I VSG *

03

04

05

Stap 3:
Schoon! En dat snel en vlekkeloos. Het glas hoeft  min-
der vaak gereinigd te worden en als het gereinigd moet
worden dan volstaat het vaak om het eenvoudig af te
spoelen met water.

Stap 1:
Pilkington ActivTM gebruikt de UV-straling van het dag-
licht om zuurstof uit de lucht zo om te zetten dat orga-
nische vervuilingen actief verwijderd worden.

Stap 2:
Het regenwater verzamelt zich op de schijf niet in drup-
pels, maar deze vormt een filmlaag. Deze gelijkmatige
filmlaag spoelt de losgekomen vervuiling af.

Eenvoudig principe. Maximale werking.

Het eerste glas dat zich actief reinigt.

Tegen meerprijs leverbaar.
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Aluminium deurluifels
met VSG-beglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

06

Jade III VSG *

Smaragd VSG *

Diamant VSG *

Topas I VSG *

Topas II VSG *

Saphir I VSG *
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Regen. Zon. Schoon

*
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04

0506



Zijdelen uit aluminium

Afb.. Model

Overzicht

01

02

Type A (recht)

Type A (schuin)

01

20

02

Bescherming van alle zijden
Aan alle POLYTEC aluminium 

deurluifels kunnen rechthoekige 

of schuin toelopende zijdelen 

toegevoegd worden. Deze zijdelen

worden vervaardigd uit aluminium

profielen, die standaard met 

acrylbeglazing geleverd worden 

en welke zowel links als rechts 

toepasbaar zijn.

Zijsteun 550 x 550 (console)
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Aluminium deurluifels met 
acrylbeglazing – EUROPA-Line

Afb. Model

Overzicht

03

04

05

06

Aargau

Flandern

Kärnten

Tessin

06

Voor uw projectencalculatie
Het omvangrijke aluminium deurluifelprogramma met

acrylbeglazing van POLYTEC wordt met de serie

EUROPA-Line perfect afgerond en aangevuld. Zo 

hebben wij bij deze serie bewust afstand genomen van

speciale maatvoeringen en speciale uitvoeringen. Dat

betekent: alle modellen van deze serie zijn in 2 gangba-

re standaardafmetingen leverbaar. Het voordeel voor u:

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor een inno-

vatief en hoogwaardig topproduct. 
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01

Acrylglas varianten

helder glas (standaard)

rookbruin (standaard)

gesatineerd (meerprijs)

structuur helder (meerprijs)

structuur rookbruin (meerprijs)

02

03
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Toebehoren 
aluminium deurluifels

04

05

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

Watergoot schuin

Watergoot recht

Watergoot met ketting

Standaard watergoot

Watergoot met ketting

06

Afb. Model

Overzicht

06 Verlichting

Liefde voor detail
Standaard zijn onze gepoedercoa-

te aluminium profielen in de kleu-

ren RAL 9001 (crème), RAL 9016

(wit) en RAL 8077 (bruin) of in

edelstaal optiek leverbaar. Voor de

ontwatering kunt u geheel naar

eigen smaak uit verschillende ont-

wateringssystemen kiezen.

Accenten maken het verschil
Veel van onze deurluifels zijn op

wens ook leverbaar met geïntegreer-

de laagvoltverlichting en een bewe-

gingsmelder. Hierdoor wordt een

sfeervol en effectief lichtveld gecre-

ëerd. Tevens draagt de verlichting bij

aan de veiligheid van uw woning.



24



25

Edelstalen deurluifels

Onze deurluifels uit edelstaal zijn hoogwaardige en met de hand 
vervaardigde kwaliteitsproducten, die zowel met de prijstechnisch 
voordelige acrylbeglazing als met echt glas als ook met zelfreinigend 
glas leverbaar zijn. Ze bieden u een uitnodigende uitstraling en tevens
ook bescherming tegen neerslag .

Met de modellen Mars, Uranus en Comet bieden wij u 3 edelstalen 
deurluifels met een mooie hout-optiek. Bij deze deurluifels worden de
edelstalen profielen met renolitfolie bekleed. Deze hoogwaardige 
bekleding is bestand tegen vocht, droogte, hitte, kou en UV-straling en
beschikt over een hoge kleur- en glansbestendigheid. Zo is er voor iedere
woning een passende deurluifel leverbaar. Gebruik deze creatieve vrijheid.
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Edelstalen deurluifels
met acrylbeglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

Comet (incl. montagebalk )

Jupiter (incl. montagebalk)

Salzburg (zonder montagebalk)

Saturn (incl. montagebalk)

Uranus (incl. montagebalk)

WATERGOTEN
(TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR)

Model Comet

Model Jupiter

Model Saturn

Model Uranus
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02

03

WATERGOTEN
(TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR)

Model Comet

Detail Galaxy

Edelstalen deurluifels
met VSG/TVG-beglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

06

Comet (incl. montagebalken)

Europa

Galaxy

Juwel

Juwel (met LED-spots)

Merkur
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Veelzijdig en representatief

De geïntegreerde LED-verlichting in

de voorste steunen van de deurluifel

zorgt voor een uitnodigend en sfeer-

vol lichtveld bij iedere entree. Het

minimale stroomverbruik en de

extreem lange levensduur van 20.000

bedrijfsuren zijn, naast de esthetische

pluspunten,  grote voordelen van

LED-techniek.
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De eerste indruk

Een edelstalen deurluifel is een

zeer bijzonder product. Het is met

de hand vervaardigd en biedt een

zeer exclusieve uitstraling.

En daarmee is uw deurluifel geen

eenvoudig detail aan uw woning.

De deurluifel is het visiekaartje van

uw woning. En dat betekent:  de

eerste indruk telt.
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Edelstalen deurluifels
met VSG/TVG-beglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

Neptun I

Neptun II

Oberon

Orion

Pandora



Edelstalen deurluifels
met VSG/TVG-beglazing

01
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02

03

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

05

06

Rosat

Saturn

Zuid-Tirol

Tarant

Titan

Uranus

WATERGOTEN
(TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR)

Model Saturn

Model Uranus



33

04

05

06

Detail Titan

Zie voor meer varianten
model Titan pagina 39
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Edelstalen deurluifels
met VSG/TVG-beglazing

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

04

Venus

Titania

Vesta

Vigo
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03

04

WATERGOTEN
(TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR)

Model Titania

Model Vesta

Model Vigo



01

36

Edelstalen deurluifels
met houtoptiek

Afb. Model

Overzicht

01

02

03

Mars (incl. montagebalken)

Uranus (incl. montagebalken)

Comet (incl. montagebalken

02

03

Verschillende renolitfolies

Golden Oak 2178001

Nussbaum 2178007

Mooreiche 3167004

Edelstaal met een 
natuurlijke uitstraling.

Dit nieuwe design-idee maakt het

volgende mogelijk: De edelstalen

deurluifels Mars, Uranus en Comet

kunnen met de hierboven afgebeel-

de renolitfolies geleverd worden.

Door de keuze uit verschillende

renolitfolies kunt u uw deurluifel en

kunststof kozijnen op elkaar

afstemmen.
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Edelstalen zijdelen 
met VSG–beglazing

Afb. Model

Overzicht

04

05

Type A (omkaderd)

Type A (open)

Bescherming rondom

Ook aan alle edelstalen deurluifels

kunnen rechthoekige of schuin 

toelopende zijdelen toegevoegd

worden. Deze zijdelen worden 

vervaardigd uit edelstalen profielen

en worden standaard voorzien van

VSG-beglazing. De zijdelen zijn

zowel aan de linker- als aan de

rechterzijde toepasbaar.



Edelstalen zijdelen 
met VSG–beglazing

38

01

02

Afb. Model

Overzicht

01

02

Type B (gesloten)

Type B (open)
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Edelstalen luifels 
met VSG–beglazing

Eclusieve luifels

Onze deurluifel Titan is in 2 

varianten leverbaar.

Deze deurluifels zijn zowel 

toepasbaar voor een grote

bedrijfsentree als voor een 

entree van een woning.

Beide varianten hebben een 

aansprekend design doordat 

het regenwater niet aan de 

voorzijde, maar aan de 

achterzijde afgevoerd wordt.

Afb. Model

Overzicht

01

02

Titan I

(zonder trekstangen)

Titan II

(met trekstangen)

01

02




