
Productdetail

Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

Robusta® Medium SQ20 
Draaipoort   

Toegangscontrole
Enkele en dubbele draaipoorten Robusta Medium SQ20 met lichte 
spijlenvulling, te combineren met diverse afrasteringssystemen. 

TROEVEN

Snelle plaatsing
De Robusta Medium SQ20 draaipoorten zijn ontwikkeld voor een snelle plaatsing.  
De toebehoren zijn tot het minimum herleid.

Goede prijs-kwaliteit verhouding
Kwalitatieve constructie voor normaal gebruik.

Veiligheid
De afstand tussen de verticale spijlen is 110 mm. Dit beantwoordt aan de hoogste 
veiligheidsnormen.

Veilig sluitsysteem
Het slot met roestvrij sluitsysteem is eenvoudig te plaatsen. De 23 mm nachtpen verzekert 
een perfekte sluiting en een hogere veiligheid.

Regelbare scharnieren
Locinox scharnierset met aluminium versterkte scharnierpaalplugs voor extra stabiliteit.  
De scharnieren zijn regelbaar en laten toe elke vleugel tot 90° te openen.

Superieure coating
De Robusta Medium SQ20 draaipoorten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.
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Kader
Kader bestaat uit profielbuis 40 x 40 mm of 50 x 50 mm, met spijlen van  
20 x 20 mm, gelast onder een onderlinge afstand van 110 mm. 

Palen
Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop. De gaten voor de 
scharnieren zijn voorgeboord.

Bedekkingsprocédé
Robusta Medium SQ20 poorten zijn verzinkt en daarna polyester gecoat 
(min. 100 microns).
• 

Kleuren
Groen RAL 6005.

CE Markering 
Robusta Medium SQ20 draaipoorten zijn CE gemarkeerd in 
overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction 
Product Regulation) - “Verordening Bouwproducten” (EU -  305/2011) 
en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor 
gebruik in een industriële en commerciële omgeving.  

    Toebehoren 
Scharnieren
Locinox scharnierset met aluminium versterkte 
scharnierpaalplugs voor extra stabiliteit. 
Regelbaar, de poortvleugels kunnen geopend 
worden tot 90°. Kunnen gebruikt worden om 
zowel naar links, rechts, naar binnen of naar  

            buiten open te draaien.
  

Sluitsysteem
Hoog kwalitatief slot met roestvrij sluitsysteem 
in aluminium behuizing voorzien van het 
Betafence logo. Geleverd met aluminium 
krukken en sleutels. De 25 mm lange nachtpen 
verzekert een veilige sluiting.

 
Grondgrendel
Voor een dubbele draaipoort wordt de 
grondgrendel gemonteerd door middel van een 
snelle “plugverbinding”.

ASSORTIMENT ROBUSTA MEDIUM SQ20 ENKELE DRAAIPOORTEN

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Sectie poortpalen 
mm

Vrije doorgang 
mm

Benodigde ruimte 
mm

1000 1000/1200 60x60x2 1030 1150

1000 1500/1700/2000 80x80x2 1030 1190

1500 1500/1700/2000 80x80x2 1550 1710

2000 1500/1700/2000 80x80x2 2070 2230

ASSORTIMENT ROBUSTA MEDIUM SQ20 DUBBELE DRAAIPOORTEN

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Sectie poortpalen 
mm

Vrije doorgang 
mm

Benodigde ruimte 
mm

3000 1200 60x60x2 3070 3190

3000 1500/1700/2000 80x80x2 3070 3230

4000 1500/1700/2000 80x80x2 4110 4270




