
  

  

Openingsuren:Openingsuren:  

mama––  vrij 7 u 12.30 u en van 13 u tot 18 uvrij 7 u 12.30 u en van 13 u tot 18 u  

Za van 7.30 u tot  12.30 u en van 13 u 15 uZa van 7.30 u tot  12.30 u en van 13 u 15 u  

Hoge Mauw 500Hoge Mauw 500  

ArendonkArendonk  

014/679024014/679024  

info@smego.beinfo@smego.be  

www.smego.bewww.smego.be  

www.demooistepoort.bewww.demooistepoort.be  

www.tuinpoort.comwww.tuinpoort.com  
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 Sinds 1986 

Kwaliteit! 

De mooiste poorten  in staal of aluminium! 



  

  

RoosterluxRoosterlux  

Stalen frame in kokerprofiel met als vulling roosters met schuin geplaatste lamellen, zodat inkijk 

van buitenaf onmogelijk is en dat je van binnenuit toch zicht op straat hebt. 

Voordeel: De wind kan toch door de poort. 

Sterke poort , vandalisme bestendig, moeilijk graffiti aan te brengen. 

Nooit roest, poort wordt volbad verzinkt + gepoedercoat  

Dit moet je in werkelijkheid gezien hebben. 
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Engelse stijl  

Alustar 

Voor een leven lang comfort.  
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Dankzij ons eigen profielensysteem, hebben we een prachtige plankenvulling en zeer sterk 

poortframe, waarmee de mooiste poorten kunnen worden gemaakt. 



  

  

Alustar gebogenAlustar gebogen 
Echt topkwaliteit, vele mogelijkheden met onderaan een sierpaneel of nog extra moluren. 
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Aluplank rechtAluplank recht Zelfgeplooide cassettes op 

maat+breedte aanpasbaar open of 

gesloten beplanking op de kader. 
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Gesloten beplanking.Blind dicht. 

Open beplanking.Kleine spaties, 1 à 2 cm.  



  

  

Aluplank gebogenAluplank gebogen  

Beplanking wordt blind bevestigd op de 

kader, breedte v/d planken naar keuze 

met kleine openingen of blinddicht.  
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Aluplank in de kader Aluplank in de kader  

Kader in kokerprofiel met verticale planken  en 

kleine openingen tussen de profielen.   

voordeel= zelfde mooi zicht binnen/buitenkant 

Weinig verlies in de doorrijbreedte. 
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Horizon in aluminiumHorizon in aluminium  

Moderne look door de brede aluminium planken 

met openingen in een kader zeer propere gladde 

lasnaden !  

Ons sluitwerk is volledig uit inox met in 2 richtingen ver-

stelbare scharnieren en rubbers in de aanslag tegen het 

klapperen. 
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AluAlu--plate/groef plate/groef   

Aluminium met een moderne look. Dit zorgt voor een maximum aan privacy. Dit kan vlak, of naar keuze met fijne 

groefjes of met openingen tussen de panelen. 
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Model Alugroef 

Model Aluplate  



  

  

Alulux dichtAlulux dicht  

Echte topper !!! Prachtige poort voor meer privacy en met modern 

uitzicht zonder ooit te moeten denken aan schilderen. U kiest het 

aantal groeven, de aluminium plaat wordt blind bevestigd met  

speciale vliegtuiglijm. 
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Alulux met gatenAlulux met gaten  

Klassepoort met uitzicht op straat, dank zij onze c.n.c pons-

machine is alles mogelijk.U kiest het aantal gaten, de groot-

te,vorm v/d gaten of in blokjes,rijen, driehoeksverband,of 

stroken met gaten  
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Alustar RechtAlustar Recht  
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Alustar horizontaal 

 
Verbindingen door volbad lassing. 

Alle ralkleuren of krasvrije struktuurlakken. 

Exclusieve vormgeving door eigen matrijzen. 

15 jaar garantie of filiforme corrosie.  


