Egidia® draaipoort

Productdetail

Poorten
De Egidia draaipoorten bieden een perfecte prijs/kwaliteit ratio en kunnen
gecombineerd worden met meerdere paneelsystemen.

TROEVEN
Universele opening
De Egidia draaipoort kan zowel links- als rechtsopenend en zowel naar binnen als naar buiten
opendraaiend, geïnstalleerd worden. (behalve voor invulling met 3D paneel - kan enkel naar
links en rechts geopend worden)
Eenvoudige en snelle plaatsing
Egidia draaipoorten zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige en snelle plaatsing.
Multi-invulling
• De stevige constructie van de poortvleugels kan voorzien worden van verschillende
invullingen,
• telkens in combinatie met dezelfde palen en toebehoren.
• Er zijn 3 mogelijke poorttypes met 3 verschillende invullingen:
• Egidia SQ20 met gelaste spijlen van 20 x 20 mm
• Egidia 3D met gelast 3D invulpaneel
• Egidia M50 met gelast gaas 50 x 50 x 4 mm (poortbreedte 1,20 m is eveneens
beschikbaar in voorgemonteerde uitvoering)
Universele poortvleugels
Dezelfde poortvleugel kan gebruikt worden voor zowel enkele als dubbele draaipoorten.

Beveiligingsniveau

Toepassingen

Functionaliteiten

Poortvleugel
Stevige en hoog kwalitatieve constructie van vierkante buis met profi el
40 x 40 mm.
Palen
Vierkante palen uit gelaste buis met sectie 60 x 60 mm, voorzien van een
PVC paaldop.
Bedekkingsprocédé
Egidia draaipoorten zijn verzinkt volgens de norm DIN EN ISO 1461 en
polyester gecoat.

CE markering
Deze Egidia draaipoorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming
met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation)
- “Verordening Bouwproducten” (EU - 305/2011).
Een specifieke prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar voor dit soort poort
met nummer DoP Beta-011. Dit nummer is geschreven op het CE-label en
de inhoud van deze prestatieverklaring kan worden geraadpleegd vanuit de
webpagina: http://www.betafence.net/en/ce-documentation.

•

Opties
Grondplaat voor de grondgrendel

Kleuren
Groen RAL 6005 / Anthraciet RAL 7016 / Egidia M50 eveneens in
Zwart RAL 9005
Toebehoren
Inhoud van een toebehoren box voor enkele en dubbele draaipoorten.
enkele draaipoort dubbele draaipoort
Volledig scharnier

2

4

1

1

Slotaanslag + roestvrij stalen M8 x 25 bouten

1

Sleufgaten beschermingsplaatje
+ roestvrij stalen M6 x 25 bouten

-

Slotaanslag

Volledige scharnieren

1

1

Krukken en sluitringen (per paar)

1

1

Slot en cilinder + roestvrij stalen M6 x 20 bouten

-

1

Grondgrendel & grondgrendelhouder

4

4

Plugs om extra scharniergaten te verbergen in de palen
Ø 17

3

3

Plugs om inkepingen te verbergen

Egidia M50 draaipoorten

sleufgaten beschermingsplaatjes

krukken & sluitringen
(per paar)

slot en cilinder +roestvrij stalen
bouten M6 x 20 mm

grongrendel en
grondgrendelhouder

Egidia 3D draaipoorten

Egidia SQ20 draaipoorten
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Toegangscontrole

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

