
We halen meer  
uit uw garage
Voor iedere situatie de  
juiste oplossing
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Ruimtegebrek?
Benut uw ruimte in uw garage:
Smart, beschermd tegen weer en wind

Handen vrij, kelder vol, koopjes gecoord 
maar geen plaats? Geen probleem. U heeft 
een garage die u kunt veranderen in een 
magazijn. Met de juiste aandrijving van 
Marantec. 
Uw spullen en die van uw dierbaren blijven 
goed beschermd tegen inbraak en tegen 
de invloeden van het weer. Kent u onze 
ventilatiefunctie? Hier blijft de garagedeur 
slechts een klein deel open, zodat vocht snel 

kan verdwijnen en u nog steeds beschermd 
bent.

En het beste van alles: met onze 
garagedeuraandrijvingen en de accessoires 
kunt u altijd uw garagedeur bedienen, zelfs 
op een laat uur met de perfecte verlichting. 
Niet struikelen in het donker, niet zoeken 
met de zaklamp – veilig, comfortabel en 
vertrouwd.
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Geen plaats
om te spelen?
Uw hobby verdient beter

Uw familie en uw hobby hebben meer ruimte 
nodig dan uw huis te bieden heeft? Ga naar 
uw garage. Met de juiste aandrijving van 
Marantec kunt u van uw garage de perfecte 
hobbyruimte maken: Goed verlicht, be-
schermd tegen wind en weer. 
We hebben ook nagedacht over de veiligheid 
van uw gezin: Stel u voor dat u iets onder uw 
garagedeur bent vergeten of dat uw huisdier 

daar op zijn gemak ligt en de garagedeur 
sluit. Dankzij onze veiligheidsvoorzieningen 
schakelt de aandrijving in een handomdraai 
om en opent de poort een stukje terug om 
een eventuele beklemming direct vrij te 
geven. Zo beschermen we u en alles wat u 
dierbaar is.
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Een veilig thuis
voor uw auto:
Onze beveiliging wanhoopt  
zelfs professionele inbrekers

Wat er ook in uw garage staat, of het 
nu gaat om een klassieker of hightech 
racemachine: wij beschermen wat u dierbaar 
is. Marantec aandrijvingen beveiligen uw 
schatten drievoudig:  
1. Door het zelf vergrendelen van de motor.
2. Door de elektronisch bewaakte push-off 
bescherming.
3. Via onze SafeLock. 

Samen met een uitbreidingsset Special 109 
beveiligen we de garagedeur mechanisch 
tegen optillen.

Het Nederlands SKG Instituut heeft dit 
mechanisme gecertificeerd. Een extra 
vergrendeling klikt in de rail. Dus we zorgen 
ervoor dat je eigendommen beschermd 
blijven. 
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Licht uit – Spot aan
Intelligente techniek maakt
van de garage een feestlocatie

Habitat: Soms vraagt het leven meer 
ruimte. Of het nu gaat om een verjaardag, 
een afstudeerfeest,een vrijgezellenfeest of 
gewoon het barbecuefeest voor de vreugde 
van het leven. De intelligente technologie 
van Marantec en onze innovatieve 
oplossingen maken van uw garage precies 
wat u nodig heeft: ruimte om te wonen. 
Van de ventilatiepositie tot elke functie van 
de controller, wij integreren uw garage in uw 
leven. 

Light 200 zorgt voor stralend licht, bij 
Philips Hue is het licht gekleurd. Als het 
buiten koud wordt, sluit dan de poort en 
binnen blijft het warm.
Comfortabel, comfortabel en veilig. 
Ongeacht voor welke band uw garage een 
podium biedt.
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Zwart of wit?
High-tech is ook een stijlvraag

Bekijk de zaak in zwart of wit: bij Marantec 
mag je dat doen. Wij hebben de juiste 
aandrijving voor elk type en elke maat 
garagedeur. Welke kleur u ook kiest: U krijgt 
altijd kwaliteit, veiligheid en comfort.

Wilt u chic: 
Wil je geen compromissen sluiten? Dan 
raden wij onze Comfort 300 serie aan: 
De comfort 370 garagedeuraandrijving. 
In een luttele negen seconden maakt hij 
de weg vrij. Of u kiest voor de ultrazuinige 
Comfort 360 of de krachtige Comfort 380. 

Ze overtuigen allemaal met hun witte, 
glanzende oppervlak, het moderne LED-
verlichtingssysteem, de snelheid van 

het verplaatsen van deurvleugels, hun 
extreme zuinigheid en comfortabele 
bedieningsfuncties.

Klassiek zwart: 
Kies voor onze beproefde klassiekers in 
zwart. De aandrijvingen bewijzen zich 
in de 5e generatie. Ze zijn consequent 
doorontwikkeld en weerspiegelen de 
nieuwste stand der techniek: LED-
verlichting, gebruiksvriendelijke bediening, 
gevoelige detectie van obstakels, optionele 
accu-aandrijving en een heuse Speed 
variant.
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Comfort 360:  
Met speedfunctie, blue line, LED verlichting. 

Voor garagedeuren tot 110 kg.

Comfort 370:  
Onze snelste aandrijving.

Uw deur in 9 sec. geopend. 
Voor garagedeuren tot 185 kg.  

Comfort 380:  
Onze sterke aandrijving.

Voor de zware breder garagedeur 
Voor garagedeuren tot 220 kg.

Comfort 260:  
Heeft alles wat een standaard garagedeuraandrijving 
nodig heeft. Voor garagedeuren tot 90 kg.

Comfort 260 accu:  
Op plaatsen waar geen stroomvoorziening is. 
Uitbreiding met solar paneel een aanrader!
Voor garagedeuren tot 90 kg.

Comfort 270:  
Voor bredere of dubbele garagedeuren tot 5 m.  
Voor garagedeuren tot 165 kg.

Comfort 280: 
De krachtigste garagedeurenaandrijving uit de 200 
serie. Voor brede of dubbele garage- deuren of grote 
kanteldeuren. Voor garagedeuren tot 200 kg.

wit   zwart
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De kracht komt  
van binnenuit
Hangt het af van de innerlijke waarden? 
Eens! De geavanceerde en flexibele tech-
niek van Marantec aandrijvingen en onze 
accessoires verplaatsen deuren die tot 220 
kg wegen en zes meter breed zijn, ongeacht 
of u enkelwandige of dubbelwandige sec-
tionaaldeuren, kanteldeuren of openslaande 
deuren wilt bedienen.

Met oplossingen van Marantec kiest u voor 
krachtige, betrouwbare aandrijvingen, 
gekoppeld aan een veilige en comfortabele 
bediening. Op verzoek zorgen de accu en 
zonnepaneel voor onafhankelijkheid. De sys-
temen kunnen comfortabel worden bediend 
via de wandknop en de handzender.

Deur-

types
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Light 200/201

 

1   Garagedeuraandrijving 
 incl. geleiderail
 

2   Solarpaneel (alleen voor
 Comfort 260 accu)

3   Accu/battery back-up  

4   Handzender          

5   Draadloze wanddrukknop    

6   Fotocelbeveiliging  

7   Draadloze codeschakelaar

SolarpaneelFotocelbeveiliging
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Alles onder controle
met deze zenders

De sleutel in handen. Alleen jij.  Omdat 
128-bits encryptie en de rolling code ervoor 
zorgen dat je garagedeur de Fort Knox 
tussen de garages blijft. 
Alle aandrijvingen van de Comfort 200 & 
300 serie kunnen worden bediend met onze 
bi·linked handzenders.
Ze zijn niet alleen super chic, maar ook 
super veilig. Rood is open en dicht is 
veilig groen. Daarnaast kunt u de knoppen 
toewijzen met de door u gewenste functies, 
bijvoorbeeld voor veilige ventilatie. 

En voor wie doen we dit allemaal?
Natuurlijk zijn we blij dat we al enkele prijzen 
hebben ontvangen voor het ontwerp van 
onze producten. Maar we zullen u een 
geheim vertellen: Weet u voor wie we dit 
allemaal doen?
Alleen voor u. We willen dat u geniet van 
onze producten. Op de eerste dag, net als na 
vele jaren. Want duurzaamheid en kwaliteit 
kwalificeren elk van onze ontwerpen vanaf 
de eerste slag tot de eindinspectie. 
Alles zodat u tevreden bent, zelfs na jaren. 
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 Digital 564
Mini handzender

Digital 572
Micro handzender 

Digital 520
Draadloze wanddrukknop

 Digital 525
Draadloze codeschakelaar

 Digital 526
Draadloze codeschakelaar

Uitstekend  
design
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Maakt uw garage smart
Met de maveo box kunt u uw Marantec 

garagedeuraandrijving bedienen met uw 
smartphone ook als u niet in de buurt bent. 

Bovendien biedt de gratis maveo-app te allen 
tijde volledige controle. Controleer altijd en 

overal of uw garage open of gesloten is.

De maveo starterbundel bevat de 
maveo box en een maveo stick voor een 

garagedeuraandrijving van Marantec.  
Als u meerdere Marantecaandrijvingen met uw 
smartphone wilt bedienen, kunt u extra maveo-

sticks aanschaffen.

maveo box starterbundel

Gun uw garage  
meer maveo
De smart oplossing „made in Germany“ 
heet maveo: Hiermee kunt u uw 
garagedeuraandrijving en nog veel meer 
bedienen, handig via de maveo-app op uw 
smartphone. Bij maveo dachten we vanaf 
het begin vooruit. Daarom is het niet alleen 
ontworpen om uw Marantec producten te 
bedienen, maar staat het ook open voor 
andere slimme toepassingen, zoals de 
bediening  van huis- en tuinverlichting 
met Philips Hue, Senic en IKEA TRÅDFRI, 
het weerstationvan NetAtmo, de slimme 
deursloten van Nuki, temperatuur en 
vochtigheidssensor.

Als u een smartphone kunt gebruiken, 
kunt u ook maveo gebruiken: Via een 

gebruiksvriendelijk en modern ontworpen 
app, waarin u snel alle functies kunt vinden 
en begrijpen, kunt u het hele systeem 
bedienen. 
Als u uw garage nadert, worden de 
garagedeuren aan u getoond. Met een tip 
van een vinger activeert u het commando 
deuropening en gaat het licht aan. En het 
licht in de tuin licht ook op. Precies zoals u 
het heeft ingesteld in de zelf vastgelegde 
scenario. Zelfs als u onderweg bent, op het 
werk, met vrienden of op vakantie. 
U kunt u uw garagedeur overal bedienen en 
zien of en wanneer deze wordt geopend.
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Eenvoudig, plug & play, 
toekomstbestendig:
Zonder kabels kunnen accessoires 
eenvoudig worden verbonden met maveo en 
bediend worden via uw smartphone. 
Het systeem kan eenvoudig worden 
uitgebreid. Zo kunnen handzenders, 
codechakelaar of temperatuur/

vochtigheidssensoren via NFC worden 
geïntegreerd. Daarnaast zijn we 
voortdurend bezig met het ontwikkelen van 
maveo en onze partnerships breiden we uit.
Zo werkt the internet of things. Met maveo 
beslist u vandaag voor morgen.

maveo, beslis vandaag voor morgen
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Met deze scanner
de post bezorgd
Praktisch! Met maveo is de toekomst in 
het heden aangekomen. Wat u ook van 
plan bent met uw garage: maveo zal u 
helpen. Met de maveo scanner kunt u van 
uw garage een veilige opslaglocatie voor 
pakketten maken.

Het is vanaf nu zo eenvoudig met uw 
pakketten: U voert het trackingnummer in 
uw maveo-app in. De leverancier scant bij 
bezorging de maveo scanner: De gara-
gedeur gaat open, uw pakket kan worden 
opgeslagen en de poort sluit automatisch 
na het ingestelde aantal seconden.

En het beste van alles: In de maveo-app  
kun je zien wanneer de maveo-scanner is 
gebruikt en je bestelling is geleverd.

Trouwens, de maveo-scanner  kan niet 
alleen pakketten accepteren: hij leest 
nummerieke en QR-codes volgens indust-
riële normen. Dit betekent dat het ook kan 
worden gebruikt voor handige en veilige 
toegangsoplossingen.



15

maveo
scanner

maveo
stick

maveo
sensor h+t

maveo
box

maveo
stick

Met de maveo scanner starterbundel voor 
garagedeuraandrijvingen van Marantec 
maakt u van uw garage een veilige 
opslaglocatie voor uw online bestellingen.

De starterbundel maveoscanner bestaat 
uit: De maveobox, de maveo stick en de 
maveo scanner . Zo bent u goed uitgerust 

om van uw garage een persoonlijk 
pakketstation te maken. Wat heeft u nog 
meer nodig: Een gratis wandcontactdoos 
en Wi-Fi-ontvangst in uw garage, evenals 
een smartphone om de maveo-app te 
installeren. 

De producten

maveo stick voor smart bediening van andere 
componenten 
Met de maveo stick kunt u nog een component aan uw 
maveo-systeem toevoegen en zo meerdere componenten 
bedienen.

maveo h+t sensor: meet vochtigheid en temperatuur in 
uw garage 
Houdt de luchtvochtigheid en temperatuur in uw garage 
onder controle: De maveo h+t sensor voor aandrijvingen 
van Marantec meet de temperatuur en luchtvochtigheid in 
uw garage.
U kunt deze informatie gebruiken om uw garagedeur in de 
best mogelijke positie te plaatsen, , bijvoorbeeld in een 
ventilatiestand. Uw voertuig kan dus ook na een regenbui 
in de garage drogen en u voorkomt vochtproblemen. 

maveo scanner – Maak van uw garage een pakketstation



16



17

Uw visitekaartje,
uw pronkstuk
De elegante draai- en schuifhekaandrijvingen geven
uw oprit een bijzondere glans

Ervaring, innovatie en de speciale aandacht 
voor tijdloos design maken Marantec 
aandrijvingen een onderdeel van uw 
dagelijks leven. 
Waarom is design zo belangrijk voor 
ons? Misschien omdat we weten dat 
onze producten u tientallen jaren zullen 
vergezellen. 

Ook op het gebied van functionaliteit, 
comfort en veiligheid stellen we hoge 
eisen. Dezelfde hoge eisen die we aan 
onze garagedeuraandrijvingen stellen, 
zijn ook van toepassing op onze draai- en 
schuifhekaandrijvingen.
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Een familiebedrijf op weg 
naar de toekomst.

Waarom Marantec? 
Want kwaliteit uit 
ervaring beter is. 



Ervaring en innovatie 
Sinds 1957 ontwikkelen en produceren wij vanuit ons hoofdkantoor 
in Oost-Westfalen. Ons doel: u uitrusten met de beste aandrijving 
voor uw garage en poort. Dit vereist ervaring en innovatie. We steken 
onze energie in aandrijfsystemen en accessoires voor alle soorten 
garagedeuren, draai- en schuifpoorten, industriële deuren en slagbomen. 

Veiligheid en comfort
We ontwikkelen onze gepatenteerde technologieën voor maximale 
veiligheid en comfort. Ons bedrijf is gecertificeerd volgens DIN ISO 9001.

Mooie producten 
Elk van onze productgroepen laat zien dat techniek niet alleen 
functioneel, maar ook mooi kan zijn.

Overal
Wij voeren onze producten in 70 landen over de hele wereld. Als 
familiebedrijf werken we met gespecialiseerde klanten, dicht bij de 
grbuikers. Zodat we snel inspelen op wensen van de markt, veilig en 
betrouwbaar.

Top-Innovator 2021
Innovatie is ons dagelijks leven – we delen dit met vreugde
Sinds onze oprichting hebben menig award mogen verdienen.
Onze award 2021 maakt ons trots als top innovator op het gebied 
van elektronica/elektrotechniek.
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