Hekaandrijvingen
De perfecte
eerste indruk
Voor iedere poort een
sluitende oplossing

Elegantie treft
comfort
Geef uw residentie een speciaal tintje!
De eerste indruk telt: Zie uw poort als
een visitekaartje, want dat is het eerste
wat uw gasten zien als ze uw terrein
betreden. Daarom kiest u bewust voor een
representatieve automatisch sluitende
poort.
De juiste aandrijving van Marantec verenigt
betrouwbaarheid, veiligheid elegantie

en comfort. In deze combinatie zijn onze
oplossingen uniek. Onze aandrijvingen
openen en sluiten uw poort niet alleen veilig,
u kunt ze als ondervloeraandrijving in de
vloer laten verdwijnen.
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Met zekerheid
een veilig gevoel
We beschermen wat u dierbaar is.
We kunnen niet alles zien wat belangrijk is.
We voelen veel. U kunt dus vertrouwen op
het goede gevoel van veiligheid. Met onze
oplossingen doen we er alles aan om ervoor
te zorgen dat uw poort veilig funcioneert.
Deze aanspraak maakt u niet alleen op de
aandrijving, maar ook op uw bediening en

andere slimme oplossingen.
Wij maken uw dagelijks leven gemakkelijker.
Van de fotocelbeveiliging tot en met de
versleutelde codering van uw draadloze
handzenders, we willen dat u en uw
omgeving veilig passeert. Daar kunt u op
vertrouwen.
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Kwaliteit waar u op
kunt rekenen
Hele generaties vertrouwden op Marantec.
Kwaliteit - voor ons is dit meer dan alleen
een slogan. Generaties medewerkers
hebben gewerkt aan het opbouwen van een
reputatie van betrouwbaarheid en kwaliteit.
Ook wij.
Onze productie speelt een beslissende rol in
termen van veiligheid, betrouwbaarheid en

levensduur.
Onze producten vervullen hun taak
tientallen jaren, dag in dag uit. Uw
prijsvoordeel blijkt op de lange termijn.
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Draaien of
schuiven?
Ongeacht de omvang van uw poort, wij
automatiseren zowel draai- als schuifpoorten.
Kies je voor kwaliteit? Dan zeggen wij:
Welkom bij Marantec! Wist u dat u bij
ons terecht kunt voor zowel draaials schuifhek- aandrijvingen? Laat u
leiden door uw goede smaak en kies de
aandrijving die past bij uw technische
wensen.
Er zijn opritten die uw woning sieren met
een mooie draaipoort. Andere harmoniëren
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perfectie met een mooie schuifpoort. Of
het nu gaat om een draai- of schuifpoort:
Wij sluiten compromissen in beide
aandrijfvarianten.
Behalve op gebied van comfort en
veiligheid. Daartussen sluiten we geen
compromis.

Schuifhekaandrijving Draaihekaandrijving
Geschikt voor zowel kleinere lichte als grotere, zware
schuifpoorten. Ongeacht of deze voor particuliere
of commerciële doeleinden worden gebruikt. Onze
aandrijvingen bedienen uw hek na een druk op de
knop zelfs tegen de helling op of bij andere technische
uitdagingen.

Geschikt voor 1- of 2 vleugelige draaipoortsystemen.
Klein of groot, licht of zwaar. Met smalle of brede
pilasters. Onze draaihekaandrijvingen zorgen voor
veiligheid en comfort bij weer en wind.
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Schuifhekaandrijvingen voor iedere
situatie
Maximale snelheid, maximale kracht of
subtiele integratie in een kolom: Waar
bent u naar op zoek? Voor elke situatie
hebben we een schuifhekaandrijving.
Waar u ook naar op zoek bent, u krijgt altijd
toegevoegde waarde in uw dagelijks leven.
Nooit meer vervelend uitstappen om de
poort te openen of te sluiten. Geen zorgen
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om de veiligheid en uw eigendommen.
Met onze aandrijvingen kunt u iedere
uitdaging aan, zoals uit het zicht bedienen
van grote en zware poorten. Wat u altijd
krijgt:
De hoogste kwaliteit in materiaal, design en
intelligente oplossingen.
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Schuifhekaandrijving
Fotocelbeveiliging
Afstandbediening
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Signaallamp
Draadloze-codeschakelaar
of vingerafdruklezer
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Compacte
aandrijving
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Kolomaandrijving

Onze keuze voor
schuifpoorten
Met een hoogwaardige uitstraling,
bijzonder compact of bijzonder
eenvoudig te integreren.
Sterk, snel en hoogwaardig. Dat geldt voor al onze
schuifhekaandrijvingen.
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De aandrijvingen
Onze compacte
Serie Comfort TU:
Comfort TU 500 of 800 voor een poortvleugelgewicht tot 800
kg in een compacte behuizing maakt de beslissing uw poort te
automatiseren zeer eenvoudig. Afstelling simpel via het LCDscherm.

Ons stille tempowonder
Serie Comfort SU:
Comfort SU 500F, SU 700M en SU 1100M voor een
poortvleugelgewicht tot 1100 kg.
De Su 500 F opent een 6 meter brede poort in 15 seconden.

Onze kolomaandrijving
Comfort 861:
Onze kolomaandrijving Comfort 861 is verkrijgbaar in twee
standaard uitvoeringen. Het past u perfect als u houdt van een
subtiele aandrijving. volledig geintegreerd in uw poort met een
aluminium behuizing.

Kracht, subtiel verpakt
Comfort 861 S:
Comfort 861 S beweegt een poortvleugel tot 600 kg en is
verborgen in een hoogwaardige behuizing van geanodiseerd
aluminium.
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Voor iedere draaipoort
hebben we een passende aandrijving
Niet alle draaipoorten zijn hetzelfde. Het
gewicht, de afmeting van de poortvleugels,
de afstand van pilaster tot de poortvleugel.
Of u de poort nog moet plaatsen of dat
de poort al op zijn plaats staat. Al die
factoren zijn van invloed op de keuze van
de aandrijving. Welke functie u ook zoekt:
Marantec biedt voor elke situatie de juiste
oplossing. Als u uw poort nog steeds
handmatig bedient, adviseren we u onze

retrofit aandrijvingen.
Ze kunnen eenvoudig worden geinstalleerd
en elegant worden gëintegreerd .Afhankelijk
van de situatie werken onze aandrijvingen
met het zuigerstangprincipe of het knikarmprincipe waardoor een brede pilastermaat
geen enkel probleem vormt. Of wat dacht
u van de ondervloeraandrijving. Wat u ook
kiest, u krijgt betrouwbaarheid, veiligheid en
comfort.

12

12

1
2
3
4

Draaihekaandrijving
Besturing
Fotocelbeveiliging
Handzender
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Electroslot
Signaallamp
Draadloze codeschakelaar
of vingerafdruklezer
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Telescooparm
principe

Schuifarm
principe

Knikarm
principe
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Ondervloer
principe
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Draaipoortaandrijving
montage achteraf
Elegante uitstraling en uit hoogwaardig
robuust aluminium.
U waardeert een goede afsluiting van uw
terrein, maar u wilt niet meer bij iedere
passage naar buiten en binnen om uw
poort weer te openen en sluiten? Dan
raden wij u onze retrofit aandrijvingen
aan. Eenvoudig te monteren, werkend
volgens het betrouwbare zuigerstangof schuifarmprincipe. We verplaatsen
poortvleugels tot een breedte van 4

meter.
Heeft u weinig ruimte naast de
poortvleugel? De slanke Comfort RE is
onze discrete oplossing. Met een breedte
van 125 millimeter pas de Comfort RE2224
op vrijwel elke pilaster. De comfort RE
2224 verplaatst vleugels tot 2,3 meter en
een gewicht van 250 kg.
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De aandrijvingen
Het instapmodel in privé omgeving
Comfort ST300:
De ST300 is ons instapmodel van de ST serie. Dankzij
het slanke ontwerp en de functionele techniek is hij
onverslaanbaar in de zin van prijs-kwaliteitverhouding

Aandrijving voor lichte draaipoorten
Comfort 515 und Comfort 516:
Met onze Comfort 515- en 516-aandrijfserie bent u aan het
juiste adres als u lichte enkele of dubbele draaipoorten wilt
automatiseren. Twee verschillende technologiën die voor
verschillende toepassingen zijn ontwikkeld, maar optisch
volledig hetzelfde lijken te zijn.

Gebouwd voor hoge eisen aan design
en prestatie
Serie Comfort RA:
De Serie Comfort RA is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: met of zonder encodertechniek, maar altijd krachtig.
De Comfort RA bedient poortvleugels tot 4 meter breed en
600 kg. Veilig en betrouwbaar.

De krachtpatser voor de grote
draaipoorten
Comfort 525-Serie:
De aandrijvingen van de Comfort 525 serie, voor enkele en
dubbele draaipoorten, zijn ontworpen met de focus op het
bijzonder effectief overbengen van het benodigd vermogen.
Voor grote en zware poorten garandeert dat een geruisloze
bediening. Extra sterk en toch zeer elegant.
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Onze selectie voor
robuuste draaipoorten
Met brede pilasters omarmen we uw poort.

Met onze aandrijvingen kunt u elke
situatie de baas: Ze openen grote en
zware poortvleugels gestaag. Kiest u uw
aandrijving maar hecht u meer waarde
aan een volledig weggewerkt technisch
hoogstandje? We hebben wat voor u:
Comfort UN.
Comfort UN: Daarachter ligt onze
serie onzichtbare aandrijvingen voor

draaipoorten verborgen. Het is de perfecte
oplossing als u naast het comfort en de
veiligheid van een gautomatiseerde deur,
niets van de aandrijftechniek wilt zien. De
techniek zit geheel onder de vloer. Dankzij
de krachtige motoren kunnen poortvleugels
worden bediend tot een breedte van 3,5
meter en 600 kilo vleugelgewicht.
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De aandrijvingen
De vorm maakt het verschil
Comfort 530 L:
De Comfort 530L aandrijving brengt de kracht over via een
robuust ontworpen schuifarmtechniek. De techniek werkt
volledig onzichtbaar en is dubbel beschermd tegen opspattend
vuil.

Ontworpen voor hoge prestaties
Comfort ST500:
De Comfort ST500 is puur ontwikkeld voor commercieel gebruik
op poorten met een vleugellengte tot 5 meter. De extreem
robuuste mechanica gecombineerd met de krachtige besturing
maken de ST 500 tot de idealie oplossing voor commercieel
gebruik.

Rank design dus maximaal inzetbaar
Comfort REP2224:
De Comfort REP is er maar in 1 variant: De optimale!
Met een slank design en een breedte van 125 mm past de
Comfort REP op vrijwel elke pilaster. Voor deuren tot 2,3 meter
breed en een vleugelgewicht van 250 kg.

De onzichtbare draaihekaandrijving
Serie Comfort UN:
De ondervloeraandrijvingen van de UN serie zijn ontwikkeld om
te voldoen aan de visuele eisen van stijlvolle poorten.
Door het aandrijfgedeelte onder de vloer te plaatsen wordt de
gehele techniek onzichtbaar in uw poortontwerp verwerkt.
Dankzij de krachtige motoren kunnen poortvleugels tot een
breedte van 3,5 meter en een gewicht van 600 kg worden
bediend.
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Sesam open u?
Een knipoog volstaat
Handzender, codeschakelaar of wanddrukknop,
de controle ligt in uw handen.
Als handzenders prijzen winnen zoals onze
Digital serie, dan zijn de verhoudingen
materiaalkeuze en functionaliteit juist.
Probeert u het zelf. Naast openen en
sluiten bieden onze handzenders ook de
mogelijkheid om andere functies vrij.

Toegang gesloten of juist geopend. U
leest het af aan uw draadloze pulsgever.
Misschien bent u geinteresseerd in
het feit dat we uw draadloos signaal
versleuteld hebben met een 128 bits
codering en daar bovenop een rolling code
zodat ieder signaal een unieke codering
heeft. Wel zo veilig.
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Omdat we van mening zijn dat goede
kwaliteit er ook goed uit mag zien
De controle ligt in uw handen.

Digital 564

Digital 572

Radiocomando mini

Radiocomando micro

Digital 520

Digital 525

Digital 526

Pulsante radio da parete

Tastiera radio a codice

Tastiera radio a
codice con coperchio
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Veilig onder alle
omstandigheden
De wetgeving gaat ver. Wij gaan verder. U kunt
alle Marantec aandrijvingen uitrusten met
extra veiligheidssystemen. Daarmee verhoogt
u de veiligheid in uw omgeving.
Waarom we dit doen? Omdat we willen dat u
en uw dierbaren zich veilig voelen. Of u de deur
liever open- of dichthoudt.
Waarmee kunnen we u dan desgewenst nog
beter beschermen?

Lichtgordijnen: Een lijst aan fotocellen
detecteert een vrije ruimte zodat uw object
veilig kan worden bediend. Battery back-up
: Een noodaccu zorgt voor een zorgenloze
werking tijdens stroomtuival.
Signaallamp: Geeft een signaal dat de poort
gaat bewegen. Dit is slechts een greep uit ons
assortiment.
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Toebehoren
Waarmee onze oplossing voor u compleet is.

Fotocelbeveiling
voor poorten

Fotocelbeveiliging voor poorten

LPR camera

Noodontkoppeling

Battery-Backup

Signaallamp
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Smartoplossing
voor u!
Automatisch openen en sluiten met uw smartoplossing:
We maken uw Garage smart!
We maken u poort of garagedeur smart. Het
systeem erachter heet maveo. U bedient uw
poort of garagedeur volgens een scenario
en een wereld van mogelijkheden gaat voor
u open.
Bijvoorbeeld onze maveo scanner. Uw
garage wordt uw pakketstation. Uw voert de
track and trace code in op uw maveo app en
de bezorger opent u poort of garage met de
maveoscanner.

De garagedeur gaat open, uw pakket staat
veilig en uw poort of garagedeur sluit zich
na de door uw ingestelde openingstijd. Het
mooie is dat u een bericht krijgt als uw poort
of deur in beweging is en u kunt de stand
van de deur op uw app realtime volgen.
De QR scanner is er niet alleen voor
pakketbezorging. Met een QR code kunt u
ook eenmalige bezoekers toegang verlenen.
Voor een gecontroleerd toegangsbeheer
bent u on top of the cloud!
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Seitentitel
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Haal meer uit
uw Garage
Onze elegante garagedeuraandrijvingen verleiden
u met glans en comfort.
Naast het elegante design zijn vooral de
prestaties en comfort de eigenschappen
waardoor de garagedeuraandrijving indruk
maakt. De ingenieuze techniek van de
marantec aandrijvingen en onze accessoires
verplaatsen deuren met een gewicht tot
220 kg en een breedte van 6 meter. Of u nu
een enkel- of dubbelwandige garagedeur
heeft, kanteldeur of openslaande deuren
u automatiseert het simpel met onze
aandrijving.

Bij de oplossingen van marantec kiest u
voor kracht, betrouwbaarheid en een veilige
gemakkelijke bediening. Op verzoek kan
een noodstroomaccu worden geplaatst
of zelfs met zonnepanelen als u geen
aansluiting op het stroomnet heeft. De
garagedeuraandrijvingen kunnen met alle
voorkomende toebehoren worden bediend
en gecombineerd. Natuurlijk kunt u ook
smart genieten met alles wat maveo u te
bieden heeft.

De u r
s
type

25

Waarom Marantec?
Om kwaliteit en
vertrouwen.
Een familieonderneming op weg
naar de toekomst.
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Ervaring en innovatie
De Marantec Group ontwikkelt en produceert sinds 1957 technische
producten op het gebied van aandrijftechniek. Met ons hoofdkantoor
in Oost-westfalen. Onze missie: U te voorzien van de beste garage- en
poortaandrijvingen. Daarom combineren we jarenlange ervaring met
de beste ideeën We investeren onze kracht en energie in aandrijf- en
besturingsystemen, maar ook in componenten en toebehoren. Voor alle
producenten van deuren en poorten. Zoals garage- en industriedeuren,
draai- en schuifpoorten en slagbomen.

Veiligheid en comfort
Wij ontwikkelen met een maximum aan veiligheid en comfort. Onze
onderneming is volgens DIN ISO 9001 gecertificeerd.

Oogstrelend design
Dat techniek buiten functioneel ook mooi kan zijn, dat bewijzen onze
producten.

Mondiaal
Onze producten zijn beschikbaar in 70 landen wereldwijd. Als
familieonderneming zijn we echte teamspelers. Samen met onze
gespecialiseerde klantenkring opereren we lokaal en in uw taal. Dicht bij
onze gebruikers.

Top-Innovator 2021
Innovatie is ons leven. Awards geven ons plezier en bevestigen
onze stappen in de goede richting. Sinds de oprichting hebben
we menige prijs mogen winnen. Onze prijs als top innovator 2021
motiveert ons als topvernieuwer electrotechniek.

Marantec Nederland B.V.
Proostwetering 105 G
3543 AC Utrecht
Nederland
Tel +31 85 4863740
info@marantec.nl
www.marantec.com
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