DRAAIPOORTEN

Eco-Turner Promade
toepassingen
woningbouw
sportparken
privéterreinen

serie
Pro-Turner
Comfort-Turner
Eco-Turner

‘functioneel en eigentijds’
Op zoek naar een degelijke, functionele looppoort voor dagelijks gebruik? Kies dan voor
onze Eco-Turner. De poort ontleent zijn stabiliteit aan twee poortpalen koker 60 x 60 met
een aangestorte, betonnen fundering. Voor de poortvleugel combineren we een frame
van koker 40 x 40 mm met een eigentijdse draadmatvulling.
Comfortabel en veilig
De nastelbare scharnieren en de functionele
kruksluiting zorgen voor een comfortabele toegang
tot uw terrein. De Eco-Turner is afsluitbaar met een
europrofiel smalslot. De in elkaar grijpende delen en
de afgeschermde schieters gaan forceren effectief
tegen.

Toepassingen
Vanwege zijn degelijkheid en zijn aantrekkelijke
prijs- / kwaliteitverhouding plaatsen we de EcoTurner bijvoorbeeld vaak bij:
• sportparken
• privéterreinen
• woningbouwprojecten
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Draaipoort Eco-Turner Promade
Functionele poort in staal, met draadmatvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Eco-Turner type enkel
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Netto doorgang

1.000

1.250

Comfort-Turner type dubbel
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250

Netto doorgang

2.000

2.500

60 x 60

60 x 60

40 x 40
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40 x 40
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50 x 200
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Poortpalen
Type poortpaal
Algemeen
Poortframe
Draadmat
Maaswijdte
Beschikbare hoogtes

1.500

1.800

2.000

maatvoering in ca. mm

Omschrijving
De Eco-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel
en poortpalen koker 60 x 60 mm. Opening van de vleugels
is ca. 100 graden.

Montage, plaatsing
• De poortpalen inheien tot 900 mm en optioneel
aanstorten met beton.
• Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste
voetplaat.
• Dubbele uitvoering voorzien van een grondgrendel.

Poortvleugel
De Promade poortvleugel is opgebouwd uit:
• Stalen kokerprofiel, koker 40 x 40 mm.
• Zwarte kunststof afdekkap.
• Vulling: ingelaste draadmat type Promade met dubbele
horizontale draden rond 6 mm en een enkele verticale
draad rond 5 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

Normering
• NEN EN 132411:2016
• Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
•
Optionele toebehoren
• Muuraanslag.
• Muurplaatscharnier.

Oppervlaktebehandeling en kleuren
• Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad
verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 en elektrostatisch
gepoedercoat.
• Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL
6005 (mosgroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op
aanvraag leverbaar.
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Hang- en sluitwerk
• Europrofiel smalslot met dag- en nachtschoot en
aluminium krukken.
• Ophanging met nastelbare scharnieren.
• Poortvanger met kunststof kap.
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