Staalmatpoortje
Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.
Poortvleugel:
Poortpalen:

Muurplaat aansluiting:
Grondverankering:
Hang- en sluitwerk
Enkele poort:
Hang- en sluitwerk
Enkele poort:

Behandeling:
Coating:

Kleur:

Frame gelast van stalen kokerprofiel verticaal 40/40 mm. horizontaal
35/35 mm. met ingelaste gaasmat van 50/50 mm. en een draaddikte
van 3,8 mm.
Van stalen ronde buis met een uitwendige diameter van 60,3 mm. Bij
een vrije doorgang vanaf 2,4mtr. een stalen ronde buis met een
uitwendige diameter van Ø76 mm. Afgewerkt aan de bovenzijde met
een zwarte kunststof afdekkap.
Ook leverbaar zonder staanders met muurplaat bevestiging.
De poortpalen worden ca. 80 in de grond geheid. De staanders worden
voorzien van een aangestorte betonfundatie.
Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 3
sleutels. Voorzien van regelbare rvs scharnieren met stelmoeren. Het
slot kan worden vervangen door een schuifgrendel.
Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 3
sleutels. Voorzien van regelbare rvs scharnieren met stelmoeren. Het
slot kan worden vervangen door een schuifgrendel. De poort is in het
midden voorzien van 1 stevige roestvrije grondgrendel voor het
verstevigen van de poort in gesloten en open stand. De grondgrendels
kunnen worden vastgezet in de bijbehorende aanslagblokken.
Poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor
beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een
polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80
micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de
coatinglaag aangebracht.
groen (RAL 6009) zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

Enkele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1250,1500,1800 en 2000)
Breedte poort
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Dubbele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1250,1500,1800 en 2000)
Breedte poort
vleugel
Afstand tussen
de palen

Wijzigingen voorbehouden.
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