
BREXIT KROS alumInIum dRaaIpOORT

Licht en corrosievrij

De Brexit Kros draaipoort van Poortmeesters 
heeft een strak en modern uiterlijk. Door het ge-
bruik van aluminium profielen voor het bouwen 
van de poortvleugels, is de Brexit Kros draaip-
oort zeer licht. Hierdoor is ze heel gemakkelijk 
in gebruik en bovendien volledig roestvrij.

Stalen palen

De Brexit Kros draaipoort is uitgerust met stalen 
palen, wat het geheel een stuk steviger maakt. 
Deze stalen palen zijn verzinkt en net als de 
poortvleugels voorzien van een laklaag, waar-
door ze ook zeer corrosiebestendig zijn.  

Met tussenruimte of gesloten

De Brexit Kros kan in twee uitvoeringen geleverd 
worden: met verticale lamellen met een tussen-
afstand of optioneel met verticale, aansluitende 

lamellen. De standaard doorgangsbreedte voor 
een dubbele Brexit Kros draaipoort is maximum 
4 meter. Indien nodig, kan op aanvraag een bre-
dere doorgang voorzien worden.

Degelijk afgewerkt

Poortvleugels en palen worden afgewerkt met 
een polyester poedercoating in een standaard 
kleur. Het is natuurlijk ook mogelijk om een an-
dere kleur te kiezen.



BREXIT KROS alumInIum dRaaIpOORT

COnSTRuCTIE

Het kader van de poortvleugel bestaat uit aluminium pro-
fielen van 60/60 mm. De lamellen van 80/20/1.5 mm wor-
den verticaal in het kader gelast met een tussenafstand van 
ongeveer 40 mm. Bovenaan is een kruismotief aangebracht 
uit profiel 20/20 mm. De grondspeling van de poortvleugel 
bedraag 70 mm.

palEn

De draagpalen en slagpaal zijn opgebouwd uit stalen koker-
profiel. Ze zijn voorzien van 2 x 2 scharnierpatten voor het 
bevestigen van de oogbouten en laten een openingshoek van 
180° toe. De palen zijn bovenaan afgesloten met een kap. De 
lengte van de palen is 75 cm langer dan de hoogte van de 
poort. Als een enkele poort met spijlen breder is dan 3 meter, 
dan blijft de slagpaal 120/120 mm.

SluITwERK

De Brexit Kros draaipoort heeft een inbouw haakslot van het 
type Locinox, inclusief een Euro profielcilinder met 3 sleu-
tels. 

Standaard kleuren ral code

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009
steengrijs RAL 7030
kwartsgrijs RAL 7039
antracietgrijs RAL 7016
puur wit RAL 9010
gitzwart RAL 9005
Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. 
Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.
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afwERKIng

De Brexit Kros draaipoort is beschikbaar in een 7-tal stan-
daard kleuren (zie tabel hieronder) in een glanzende polyes-
ter poedercoating. Daarnaast is het perfect mogelijk om voor 
een andere RAL-kleur te kiezen of om de poort te voorzien 
van een structuurlak in plaats van een glanzende afwerking. 

OpTIES

De Brexit Kros draaipoort kan geleverd worden met aan-
sluitende lamellen (tand en groef). Ook kunnen de nodige 
voorzieningen aangebracht worden om de poort geschikt te 
maken voor automatisering. Grotere afmetingen zijn even-
eens mogelijk op aanvraag.


