
  

   

DD  e 100 mooiste poorten !e 100 mooiste poorten !  

Ontdek het ongeëvenaarde vakmanschap en de eindeloze toepassingen van Smego. Ontdek het ongeëvenaarde vakmanschap en de eindeloze toepassingen van Smego.   

Laat u inspireren en verrassen door de charme van deze unieke poorten en creëer uw persoonlijke sfeer.Laat u inspireren en verrassen door de charme van deze unieke poorten en creëer uw persoonlijke sfeer.  

Wij maken graag uitgebreid tijd voor u om u advies op maat te geven.Wij maken graag uitgebreid tijd voor u om u advies op maat te geven.  

U bent immers onze inspiratiebron.U bent immers onze inspiratiebron.  

Uw tevredenheid is onze grootste beloning.Uw tevredenheid is onze grootste beloning.  

Welkom in de wereld van kwaliteit en creativiteitWelkom in de wereld van kwaliteit en creativiteit! 

 

De poort zoals het hoort! 
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Topkwaliteit in volledig aluminium ! 3varianten alulux,alugroef,aluplate 

Deze unieke kwaliteit in 3 varianten alulux /alugroef/aluplate worden volledig gemaakt in ons eigen atelier heeft een mooie afwerking door alles blind te 

bevestigen met speciale lijmtechnieken afkomstig uit vliegtuigbouw.(Geen schroeven of boutjes in het zicht). Het beslag is in inox,met inox verstelbare 

scharnieren, degelijk slot met cilinder en rubberen geluiddempertjes in het aanslagprofiel. 

 Alulux 

Alulux met geperforeerde blokjes 

 Aluplate vlak 

 Alulux 

Alu/poortenAlu/poorten  Alulux,meest verkochte poort 

 Alugroef 



  

 3 Model metti 
Model Alu perfo 

ModerneModerne--AluAlu--poortenpoorten  
Nieuwe creaties! 

Model priviti 

 priviti 

Lotti 80 

horizo horizo 

 Alu perfo 
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Aluminium poortenAluminium poorten  

Model Alustar 

Alustar , volledig dicht 

Een volledig aluminium poort in houtlook, met als voor-

deel dat deze voor het leven meegaat zonder barsten. 

De  voordelen: 

1. Zeer onderhoudsvriendelijk 

            Ook grote afmetingen, schuifpoort tot 10 meter 

1. Licht in gebruik bij handmatige bediening 

2. Zeer sterk en  met 10jaar garantie 

3. Uitgevoerd met rubberen dempers in de aanslag. 

4. Zware verstelbare inox scharnieren, inox gren-

dels 

5. Verkrijgbaar in alle ralkleuren 

6. Enorme keuze in modellen uit eigen werkhuis 

7. Zowel de voor als de achterkant, mooie afwerking 

8. Goede prijs/kwaliteit verhouding(niet duurder 

Eigen 

productie

Enig in België! Eigen profielen. 
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Aluminium  onze modellenAluminium  onze modellen  

Picasso Van Gogh 

Onze smego modellen, grote keuze in de vulling. 

De plaken kunnen, open of gesloten met naar keuze 

de papegaaiebekmotief/ de brede planken xl op  of 

in de kader, visbekmotief en de schrootjes plank 

Dali 

Ingres xl plank 

Friedrich Lautrec 

Plank xl in de kader 

Plank xl op de kader Papegaaiebek in de kader 

Plank 140mm op de kader Papegaaiebek in de kader 

Plank 80/20in de kader 
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Altijd rubberen 

strip in de midden engelse stijl  

Dali Darli 

Poort Darli 3 m draaipoort 
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Aluminium  Aluminium    

open  raampjesopen  raampjes  

Meerprijs onderaan aluminium paneel ,rosassen 
Gauguin 

Renoir 

gauguin is een cottage stijl open raampjes  

en onderaan  een gesloten beplanking naar keuze 

Renoir 

Gauguin 

Renoir is een cottage stijl met open raampjes  

en onderaan  beplanking met kleine openingen 

Model Alustar+raampjes en sierplaat 

Renoir 
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Aluminium menthaAluminium mentha  

Deze poorten hebben iets van een  

landelijke stijl in hout-look. Het ver-

schil is dat ze onderhoudsvrij zijn. 
 Inox scharnieren 

menhta 

Stevige kader 120 x40 mm met verticale planken naar keuze, 100/120/140/148mm breed met kleine openingen tussen.bij ons geen lassen in het zicht op de planken/kader 

menhta 
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LooppoortjesLooppoortjes Voetgangerspoortjes in alle stijlen. 
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simpele simpele poortenpoorten  Eenvoudige uitvoering in ronde spijlen. 
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KlassiekeKlassieke    rechte rechte 

spijlpoortenspijlpoorten  

Deze klassieke poorten hebben 

gietijzeren hekpunten met een 

grote keuze in modellen. 
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Vierkante spijlen met Vierkante spijlen met 

gesmede punten  sj8gesmede punten  sj8  

Populair model voor een lage prijs met 

sierlijke slotplaten. Verbindingen ge-

maakt met smeedijzeren bandjes. 

Massieve poort sj8 

Hekwerk met schuifpoort oud-turnhout 
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Deze poorten hebben  een sierlijk gebogen bovenkant,spijlen naar keuze in ronde of vierkante spijlen,met mooie hekpunten 

Poorten sierlijk  gegolfdPoorten sierlijk  gegolfd  Inox scharnieren 
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MassieveMassieve  poorten, poorten,   

gemaaktgemaakt  met met   

SpekijzersSpekijzers  anno 1900anno 1900  

Deze arbeidsintensieve poorten kunnen 

we leveren aan zeer lage prijzen. 

Sj3 Sj3 

Echte Spekijzers 
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HandgesmedeHandgesmede  

klassiekeklassieke  smeedijzeren smeedijzeren 

poortenpoorten  met massieve met massieve 

vierkantevierkante  spijlenspijlen  

Model Sj6 Lux 

Model Sj7 
Model Sj7 met sierplaat 

Mooie 

Gietijzeren 

pijk  
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KlassiekeKlassieke  smeedijzeren smeedijzeren   

villapoortenvillapoorten      

Prachtige poorten, plaatjes die 

altijd kloppen ,vakmanschap en 

kwaliteit daar staan we voor 

gekend reeds meer dan 30 jaar. 
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Klasse  villaKlasse  villa--poortenpoorten 
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Poort met s krul Vloeiende krullen, einden uitgesmeed 
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KasteelpoortenKasteelpoorten    rechtrecht  
De poort is het visitekaartje van uw woning. Bij 

Smego maken we het verschil met de massief 

gesmede punten met dubbele siergroefjes 
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KasteelKasteel  

PoortenPoorten    

Meester barokMeester barok Tientallen referentie,s 
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Gesloten poortenGesloten poorten  Een mooie dichte poort voor uw privacy en 

veiligheid. 
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Engelse Engelse Stijl staalStijl staal  Wij  zorgen altijd voor de juiste ver-

houdingen en zorgen voor perfect af-

gewerkte lasnaden. Voorlopers in het ontwerpen van nieuwe creaties. 

Nieuw!  bovenaan word een figuur uitgesneden 

naar wens,b.v.  gebogen kruisjes 
Door het galvaniseren , wordt de poort zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant voorzien van een duurzame behandeling 

tegen de roest. Daardoor kunnen wij tot 15 jaar garantie geven op roesten.   * zie verkoopsvoorwaarden 

Nieuw!  bovenaan word een figuur uitgesneden 

naar wens,b.v. visgraad  
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Nieuwe  Nieuwe  creatiescreaties  

  

 denni 

Luxe weidepoort 

 linne 

 toki 

 louvre 
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ModernModern  

Geperforeerde plaat gelast in 

een frame van kokerprofiel. De 

grootte van de gaatjes 10 mm. 

Perfo-metaal 



  

 25 

Hekwerk  
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SchuifpoortenSchuifpoorten 
Mogelijk op inox rail alsook vrijdragend. 

Smego zorgt voor veiligheid in stijl. 
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Deksel in inox. 

MotorsMotors  

Het resultaat is een onderhoudsvrije  

storingsvrije  automatisatie. 
Eigen studie, steunpunt op dubbele lagers. 

Eigen productie 

Enkel verkrijgbaar bij Smego. Wit of 

blauw led-licht in de motoren voor extra 

veiligheid. 

De krachtigste in zijn soort 

560 newton meter  

Waterdichtheid IP67 

Inox perscilinders 

Ook op gebied van automatisaties leveren  

we de beste prestaties! 

Gratis controlelampje open/dicht in de woning 

 Mogelijkheid voor openen van één vleugel 

Geen aanslagen/arret op de oprit 

Indien oprit schuin, onze bakken  zijn even hoog dan de oprit 

3 jaar volledige garantie  op de installatie, tot 10j tussenkomst op de pomp 

Met 560 Newton meter , de sterkste  motor op de markt 

Professionele plaatsing, vakkundige  afwerking door eigen personeel 

Een hydraulische pomp gaat tot 5 maal langer mee 

Onze 

specialiteit 
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Smeedijzeren veranda’s Smeedijzeren veranda’s 

met gelaagd glas.met gelaagd glas.  

Mooie gietijzeren palen,  de fijne dakstructuur en de smeedijzeren 

raampjes geven een klassiek karakter aan uw woning. 
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Terrasover-

kappingen 

Dit uniek concept gemaakt uit duurzame 

materialen. Hoogwaardige afwerking 

zorgt voor een droom aan uw woning.  
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vidiolefonie  
Smego plaatst enkel topkwaliteit 

Draadloos systeem 
Het systeem is draadloos en kan overal vandaan, binnen het DECT bereik, worden bediend. Er kunnen 6 extra handsets op het systeem worden 
aangesloten. De bekabeling vanaf de buitenposten met drukknop naar de centrale monitor is een 2-draadsverbinding, de draagbare handsets en de 
buitencamera’s met ingebouwde bewegingssensor (max. 4 units) zijn volledig draadloos verbonden met de binnenpost. 
De ( optionele ) buitencamera wordt gevoed met de bijgeleverde 24V din-rail voeding 

  

 

SD Card 
Video beelden van bezoekers kunnen automatisch worden opgeslagen. Maximaal 3.000 bezoekers kunnen er worden vastgelegd (30 seconden per bezoeker). De beelden kunnen worden opgeslagen en teruggekeken vanaf 
elke PC met een SD card slot en op de centrale monitor zelf. Ook zonder SD-kaart beschikt de monitor over een beperkt intern geheugen om de laatste beelden te registreren. 
 

Slank ontwerp 
De hoofdmonitor heeft een slank ontwerp, is slechts 21 mm diep en past in vrijwel elk interieur. De stijlvolle buitenpost kan, naar keuze, ook worden ingebouwd.  
 

Groot bedienpaneel 
De binnenpost heeft een groot 5" breedbeeld scherm dat duidelijk het gezicht van elke bezoeker toont. Als een bezoeker niet duidelijk in beeld is, omdat deze bijvoorbeeld te ver van de camera staat, kan de 2x zoom functie 
via het touchscreen eenvoudig worden geactiveerd. Hierdoor zijn bezoekers altijd duidelijk in beeld te brengen. 
 

Groothoeklens 
De buitenpost is voorzien van een groothoeklens met een openingshoek van 170 graden horizontaal en 115 graden verticaal. De camera levert, ook in de hoeken, een helder beeld zonder vervormingen. Dankzij de grote 

openingshoek levert het systeem een hoge veiligheid en kan de buitenpost vrijwel overal worden toegepast. 

sub monitoren 
Er kunnen tot 6 handsets met monitor aan het systeem worden toegevoegd, via elke 
monitor kunnen bezoekers worden binnen gelaten. 
 

Draadloze camera's met bewegingsmelders 
Door de draadloze DECT sensor camera toe te passen kunnen er, voor extra veiligheid, 

kritische locaties worden gefilmd. 
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Magazijn afgewerkte producten 

Wit of blauw licht 

Led-lamp 

nieuw 

5 jaar 

garantie 

Waterdicht codeclavier Onze afstandsbedieningen 

Inox aanslag met rubber voor grote vleugels,  
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Industriepark Hoge Mauw 500 

2370 Arendonk België 

0032/14679024 

info@smego.be  

Makkelijk te vinden E34 afslag 26 

Eigen kraanwagen , 22 meterkraan 

Retie 

Antwerpen 

Eindhoven 

Arendonk 

Nieuwe weg 

h
ie

r
 

Nieuwe 

 

 500 m 

5
0
0
 m

 

Altijd toonzaalmodellen met kortingen in de aanbieding 

Bezoek onze showroom: 

Van ma t.e.m vrij van 7 u tot 18. u 

Zaterdag van 7.30 u tot 15.00 u 

De mooiste poorten in De mooiste poorten in Smeedijzer of in aluminium !Smeedijzer of in aluminium !  


