
CINQUANTIN zelfdrAgeNde sChUIfpoorT 

Moderne look

De Cinquantin zelfdragende schuifpoort is een-
voudig en strak van ontwerp. Door de onderbalk 
in C-profiel waarin de onderste geleiding ver-
werkt is en het speciale profiel bovenaan, waar-
in de bovenste geleiding verwerkt zit, oogt de 
poort zeer modern, zonder storende wielen of 
rollen.

3 tot 6 meter

De opening van de poort kan 3 tot 6 meter be-
dragen. De Cinquantin poort kan ook perfect ge-
automatiseerd worden met een externe motor 
met tandlat.  

Degelijk afgewerkt

Poortvleugel en portieken zijn verzinkt en wor-
den afgewerkt met een polyester poedercoating 
in een standaard kleur. Het is natuurlijk ook 
mogelijk om een andere kleur te kiezen.



CINQUANTIN zelfdrAgeNde sChUIfpoorT

CoNsTrUCTIe

De poortvleugel is opgebouwd uit een stalen onderbalk 
van  R1650 profiel. Het kader van de poortvleugel bestaat 
uit rechthoekige buizen van 80/60 mm + bovenligger 60/60 
mm. Op het kader zijn verticale profielen 50/10/1.5 mm ge-
last. Aan de achterzijde van de poortvleugel is een trekstang 
voorzien. De vleugel heeft een grondspeling van 10 cm.

De sluiting van de poortvleugel bestaat uit een stevige slot-
kast met wentelslot.

porTIekeN

De portieken bestaan uit een dubbelzijdige aanslag- en gelei-
dingspalen uit kokerprofiel van 100/100/3 mm, gelast op een 
stevige voetplaat met 4 bevestigingsgaten.

AfwerkINg

De Cinquantin zelfdragende schuifpoort is beschikbaar 
in een 7-tal standaard kleuren (zie tabel hieronder) in een 
glanzende polyester 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.

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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