
DIABOLO QUATRO schUIfpOORT

Strak ontwerp

De Diabolo Quatro schuifpoort van Poortmees-
ters combineert esthetiek en privacy met een 
onderhoudsvriendelijke afwerking. Door de ge-
perforeerde plaat is een zekere inkijk nog moge-
lijk. Het is natuurlijk ook mogelijk om de poort 
van een volle plaat te voorzien, zodat inkijk 
praktisch uitgesloten is.

Klein tot groot

De Diabolo Quatro schuifpoort kan ingezet wor-
den voor doorgangen van 3 tot 8 meter breed. 
De geleiding van de poortvleugel wordt gega-
randeerd door eenzijdige portieken.
  

Degelijk afgewerkt

Poortvleugels en portieken zijn verzinkt en 
worden afgewerkt met een polyester poeder-
coating in een standaard kleur. Het is natuurlijk 
ook mogelijk om een andere kleur te kiezen.



DIABOLO QUATRO zeLfDRAgenDe schUIfpOORT

cOnsTRUcTIe

De poortvleugel is gebouwd op een onderligger van stalen 
R1650 profiel. Als de poort een bredere doorgang heeft dan 
de maximum standaard doorgang van 8 meter, wordt een 
versterkte onderbalk-ligger van 100/100/3 mm ingebouwd. 
Het kader bestaat uit rechthoekige buis 80/60 mm met een 
bovenligger van 60/60 mm tot 7.5 m doorgang en 100/60/3 
mm met een bovenligger van  80/60 mm vanaf 8 m door-
gang. De verticale tussenversterkingen zijn uit vierkante 
buis 50/50 mm, terwijl de horizontale tussenliggers gemaakt 
zijn van 40/40/1.5 mm buizen. In de vleugel van de Diabolo 
Quatro schuifpoort zijn 2 x 4 horizontale tussenversterkin-
gen aangebracht.

De vleugel is opgevuld met geperforeerde of volle plaat, die 
in het kader gelast wordt. Voor de geperforeerde plaat heeft 
men de keuze tussen ronde gaten (R 10/15) of vierkante ga-
ten (C 8/24).  

De vleugel is voorzien van een diagonale trekstang achteraan 
en heeft een grondspeling van 10 cm.

pORTIeken & geLeIDIng

De eenzijdige slagportiek en geleidingsportiek bestaan 
uit kokerprofielen van 100/100/3 mm, 120/120/3 mm of 
150/150/4 mm, gelast op een stevige voetplaat en voorzien 
van 4 bevestigingsgaten.

De geleiding gebeurt door een dubbele rollenset, elk voor-
zien van verticale en horizontale kunststof wielen (diameter 
130 mm) in de onderbalk. De geleiding aan de bovenkant 
van de vleugel wordt gewaarborgd door 2 verticale nylon rol-
len van 85 mm hoog en een diameter van 40 mm.

AfweRkIng

De Diabolo Quatro schuifpoort is beschikbaar in een 7-tal 
standaard kleuren (zie tabel hiernaast) 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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pLAATTypes

1.     R=10 mm

     T=15 mm

2.     C=8 mm

     U=24 mm

3.    Volle plaat


