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Tuinpoorten
Deze tuinpoort is het relatief goedkopere alternatief voor de kwalitatief betere frameen draaipoorten uit ons assortiment. Verkrijgbaar als enkele en dubbele draaipoort
wordt deze poort toegepast in omheiningen van bijvoorbeeld privé-tuinen en privézwembaden. Deze poort kunnen wij alleen aanraden indien u de poort niet intensief én
met beleid gebruikt.

Alle standaard-tuinpoorten zijn verkrijgbaar met twee vullingen, te weten massieve
gaasmat en dubbelstaafmat. De poort is uitgevoerd met dag- en nachtslot met
europrofielcilinder en aluminium deurkruk.

Tuinpoorten
Tuinpoorten

Vrije Doorgang:

Enkele draaipoort

Dubbele draaipoort

1000 / 1250

2000 / 2500

Technische specificaties:
Maatvoering:

Alle genoemde maten zijn standaard. Elke andere afmeting op
aanvraag. Alle maten in mm.

Vrije doorgang:

Zie tabel.

Hoogte:

1000 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 mm.

Vulling:

Standaard verkrijgbaar in 2 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.

Scharnieren:

RVS scharnierspindels en moeren.

Sluitwerk:

Kunststof slotkast met kunststof 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.

Poortpalen:

Ø 60,3 mm. 80 cm diep in de grond.

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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