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ASSORTIMENT DECOFOR ARCO DRAAIPOORTEN
Breedte (c/c) 

mm
Hoogte * 

mm
Vrije doorgang 

mm
Profiel poortpalen 

mm
Paallengte 

mm

Enkele draaipoorten

1120 1086 1040 80 x 80 x 3 1500

1120 1286 1040 80 x 80 x 3 1800

1120 1486 1040 80 x 80 x 3 2000

1120 1886 1040 80 x 80 x 3 2500

Dubbele draaipoorten

3720 1086 3620 100 x 100 x 3 1800

3720 1286 3620 100 x 100 x 3 2000

3720 1486 3620 100 x 100 x 3 2250

3720 1886 3620 100 x 100 x 3 2750

TROEVEN
• Het design is perfect in harmonie met de Decofor Arco en Decofor Recto panelen. 

• Het kader, de poortvulling en paalsysteem zijn van een uitzonderlijke, stevige constructie.

• De Decofor poorten zijn geconcipieerd voor een snelle plaatsing, dankzij het beperkt aantal 

toebehoren.

• De Decofor poorten ondergaan de beste coating die momenteel op de markt is: de poorten 

krijgen eerst een beschermende coating. Daar bovenop komt een polyester bedekking die 

beantwoordt aan hoge normen op het gebied van glans, hardheid en hechting.

Decofor®  
Draaipoort

Productdetail

Poorten
Beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering met Decofor Arcovulling, voor een 

perfecte combinatie met de Decofor Arco en Decofor Recto panelen.

Kader
• Het poortkader is vervaardigd uit rechthoekige staalbuis met een profiel van 60 x 40 mm.
• Regelbare scharnieren laten toe de vleugels 180° te openen.
• Het sluitsysteem is samengesteld uit een slotaanslag, tegensluiting, inbouwslot met cylinder en kruk.
• Dubbele poorten zijn voorzien van een grondgrendel, te verankeren in de centrale grondplaat.

Palen
Profiel: - enkele poorten: 80 x 80 x 3 mm
 - dubbele poorten: 100 x 100 x 3 mm
Aangepast aan de verschillende hoogtes van de afrasteringen en voorzien van een decoratieve metalen boldop. 
De poortpalen zijn voorzien van inserts voor de bevestiging van de Decofor panelen. Geleverd met scharnieren 
en sluitsysteem. (Klemmen om paneel aan poortpaal te bevestigen zijn apart te bestellen.)

Gaasvulling kader
Decofor Arco paneel met mazen van 200 x 65 mm is in het poortkader ingelast.
Poorten met Decofor Recto vulling: op aanvraag.

Bedekkingsprocédé
Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren
Decofor poorten zijn standaard beschikbaar in zwart RAL 9005.

Toepassingen

** Poorthoogte = hoogte midden van de poort
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