
Framepoort

Een framepoort is een degelijke looppoort voor zowel voetgangers als fietsers. De 

poortpalen zijn in de grond met elkaar gekoppeld middels een stabilisatieplaat. Hierdoor 

blijft de poort beter in vorm.

Alle standaard framepoorten zijn verkrijgbaar met vier ‘vullingen’ (massieve gaasmat, 

dubbelstaafmat, spijlen en doorstekende spijlen) en met dag- en nachtslot met europrofiel 

cilinder en aluminium deurkruk. 
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Framepoort

PlantsoenhekwerkFramepoortvullingen: Dubbelstaafmat, Massieve gaasmat, Spijlen en Doorstekende spijlen 

Type: Dubbelstaafmat Type: Massieve gaasmat Type: Spijlen Type: Doorstekende spijlen

Technische specificaties:  
Maatvoering: Alle genoemde maten zijn standaard. Elke andere uitvoering op aanvraag. Alle maten in mm.

Vrije doorgang (1): 1000 en 1250 mm

Totale poortbreedte, inclusief palen 
en gaaskamaansluitingen (2):

1250 en 1500 mm

Hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm

Framepoortvullingen: Standaard verkrijgbaar in 4 vullingen:
Dubbelstaafmat bestaande uit twee horizontale draden van 8 mm en een verticale draad van 6 mm. 
Maaswijdte 50 x 200 mm. 
Gaasmat bestaande uit draad met een dikte van 5 mm. Maaswijdte 50 x 50 mm.
Standaard spijlen 
-   tot een hoogte van 2,5 m ronde spijlen met een diameter van 26 mm. 
-   vanaf 2,5 m hoogte hebben de spijlen een diameter van 30 mm. 
De standaard h.o.h. maat van de spijlen is 150 mm. Tegen meerprijs is een h.o.h. maat van 100 en 120 
mm mogelijk.
Doorstekende spijlen met ronde spijlen met een diameter van 26 mm. De standaard h.o.h. maat van de 
spijlen is 150 mm. Tegen meerprijs is een h.o.h. maat van 100 en 120 mm mogelijk.

Overklimbaarheid: Vanaf 1500 mm  hoogte wordt de poort standaard voorzien van een puntenkam. Bij doorstekende 
spijlen zijn de spijlen afgeschuind. Indien gewenst kan hiervan worden afgeweken.

Scharnieren: Ingelaste scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek van  110° is te bereiken.

Sluitwerk: Slot met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel met dag- en nachtschoot. Standaard wordt een 
europrofielcilinder geleverd met 3 sleutels. Als optie kunt u het slot ‘kindveilig’ uit laten voeren met een 
zogeheten druk-draaiknop.

Fundatie: Poortpalen voorzien van een gekoppelde stabilisatieplaat.

Oppervlakte behandeling: Het gehele hekwerk wordt aan de binnen- en buitenzijde thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461. 
Tegen meerprijs kan het hekwerk worden voorzien van een polyester poedercoating volgens NEN EN 
ISO 5254 in een RAL kleur naar keuze.

Kleur: Standaard kleur Dennengroen RAL 6009 + Diepzwart RAL 9005. Tegen een meerprijs kan elke gewenste 
RAL-kleur geleverd worden.
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