RADIATO draaipoort

Klasse en stijl
De Radiato draaipoort van Poortmeesters combineert klassen en stijl met een vormgeving die
perfect past bij alle bouwstijlen, zowel modern
als klassiek. Door de haaks gelaste lamellen op
het poortkader, geeft de Radiato draaipoort een
graduele discretie als de poort van opzij benaderd wordt.

Perfect automatiseerbaar

Degelijk afgewerkt

Voor het automatiseren van de Radiato draaipoort raden wij een ondergrondse motor aan. Op
deze manier kan de poort op een discrete manier geautomatiseerd worden, zonder opvallende stangen of motoren achter de vleugels. De
ruim bemeten palen laten toe om bedieningen
zoals codeklavier of parlofoon in te bouwen.

Poortvleugels en palen worden afgewerkt met
een polyester poedercoating in een standaard
kleur. Het is natuurlijk ook mogelijk om een andere kleur te kiezen. De Radiato draaipoort is op
haar mooist als een structuurlak gekozen wordt.

RADIATO draaipoort

Constructie

Afwerking

De poortvleugel is opgebouwd uit een frame van stalen buisprofielen 60/60/3 mm, met een horizontale tussenligger van
40/20/2 mm in het midden van de vleugel. Op het kader zijn
verticaal lamellen uit massief aluminium van 50/8 mm gelast, met een tussenafstand van 35 mm. De lamellen steken
bovenaan 100 mm en onderaan 10 mm uit het kader. De Radiato draaipoort heeft een grondspeling van 70 mm.

De Radiato draaipoort 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.

Palen

Voor de brede palen kan een bijpassende verlichtingskubus
voorzien worden (zie foto’s).

De draagpalen en slagpaal zijn opgebouwd uit stalen buisprofiel van 250/250/5 mm. De draagpalen zijn voorzien van
2 regelbare, gelagerde scharnieren M20 x 120 en zijn bovenaan dichtgelast.

Sluitwerk
De Radiato draaipoort heeft een inbouw slotkast van het type
Locinox, inclusief een Euro profielcilinder met 3 sleutels.

Opties

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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