
DRAAIPOORT meT sPIjlen

Sterk en veilig

De draaipoort met spijlen van Poortmeesters 
combineert stevigheid en veiligheid tegen in-
braak met een onderhoudsvriendelijke afwer-
king. De poort is opgebouwd uit een hoeks gelast 
stalen buisprofiel, waarvan de doormeter afhan-
kelijk is van de breedte van de poortvleugel.

Klein tot groot

De breedte van de poortvleugel kan 1 tot 8 me-
ter bedragen, waardoor de draaipoort met spij-
len kan ingezet worden voor doorgangen van 1 
tot 16 meter breed. Voor extra stevigheid krij-
gen de bredere poortvleugels een zwaardere on-
derbalk. 

De vleugels worden opgehangen aan stevige 
poortpalen, waarvan de sectie afhankelijk is van 
de hoogte en de breedte van de vleugel.  Dankzij 

de regelbare scharnieren kunnen de poortvleu-
gels perfect afgeregeld worden.

Degelijk afgewerkt

Poortvleugels en palen zijn verzinkt en worden 
afgewerkt met een polyester poedercoating in 
een standaard kleur. Het is natuurlijk ook mo-
gelijk om een andere kleur te kiezen.



DRAAIPOORT meT sPIjlen

COnsTRuCTIe

De poortvleugel is opgebouwd uit een frame van stalen buis-
profielen, die aan elkaar gelast zijn onder een hoek van 45°. 
De sectie van de buisprofielen en het kader zijn afhankelijk 
van de breedte van de poortvleugel:

De vleugels zijn uitgerust met stevige scharnierpatten voor 
M16 oogbouten (tot en met 3 meter breed) of M20 oog-
bouten (vanaf 3.25 meter breed). De spijlen zijn vierkant 
25/25/1.5 mm en zijn ingelast op een tussenafstand van de 
spijlen van 110 mm.  De vleugels hebben een grondspeling 
van 7 cm en zijn voorzien van een stevige grondgrendel voor 
het vastzetten van de vleugel in open stand.

PAlen

De draagpalen en slagpaal zijn opgebouwd uit stalen buis-
profiel, waarvan de sectie varieert volgens de breedte en de 
hoogte van de poort:

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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Breedte (m)
Sectie (m) 1.00 - 3.00 3.50 - 5.00 5.50-7.00 7.50-8.00

Kader  
(mm)

50/50/2 60/60/2 60/80/3 60/80/3

Onderligger  
(mm)

50/50/2 60/60/2 120/80/3 150/100/3

POORTVLEUGEL HOOGTE (m)

Breedte (m) 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50
1.00 80 80 80 80 100 100
1.50 80 80 80 100 100 100
2.00 80 80 80 100 100 100
2.50 80 100 100 100 100 100
3.00 80 100 120 120 150 150
3.50 - 100 120 120 150 150
4.00 - - 150 150 150 150
4.50 - - 150 150 150 150
5.00 - - 150 150 200 200
6.00 - - 200 200 200 200

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 draaipoort met spijlen heeft een opbouw slotkast van het 
type Locinox, met ingebouwde dag- en nachtsluiting, inclu-
sief een Euro profielcilinder met 3 sleutels. 

AfweRkIng

De draaipoort met spijlen 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.


