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Enkele draaipoort

HoriZen
®

system
HoriZen

®

system

HoriZen® systeem 

Draaipoorten

Toegangscontrole
Compleet assortiment enkele & dubbele draaipoorten met HoriZen Composiet 

of Aluminium plankpanelen.

TROEVEN

Composiet of Aluminium invullingen
Om perfect te passen bij het privacypaneel kunnen alle draaipoorten besteld worden met de 
beschikbare Composiet & Aluminium planken. 

Topkwaliteit
 - Stevig stalen en/of aluminium kader
 - Verstekhoeken
 - Hoogwaardige aluminium poortonderdelen, met ingebouwd slot

Groot & flexibel assortiment
Draaipoorten zijn beschikbaar met alle Composiet & Aluminium planken. Standaardafmetingen 
van de enkele draaipoort: 98 x 180 cm. Alle draaipoorten (enkele & dubbele vleugel) kunnen in 
de gewenste poortbreedte en -hoogte besteld worden. Kader & poortpalen zijn beschikbaar in 
antraciet & zilver. Vleugels voor linkse en rechtse opening zijn beschikbaar.

Makkelijk & flexibel te installeren
Makkelijk te installeren, 180° opening binnen/buiten & links/rechts
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Kader
 - Standaard enkele draaipoorten (900 x 1800 mm)

• Aluminium kader, profielen 60 x 40 mm
• Verstekconstructie
• Kader met polyestercoating in antraciet of zilver

 - Niet-standaard enkele draaipoorten & alle dubbele draaipoorten
•  Gelast stalen kader, profielen 60 x 40 mm
•  Thermisch verzinkt en met polyester gecoat kader in antraciet of 

zilver
•  Geanodiseerd aluminium en met polyester gecoate profielen (om de 

invullingen vast te houden)
 
Palen

 - Set van 2 poortpalen, voor enkele of dubbele poorten
 - Stalen profiel van 80 x 80 mm 
 - Thermisch verzinkt en met polyester gecoat in antraciet of zilver
 - Paallengte 2550 mm, voor installatie in beton
 -

Poortvullingen
 - HoriZen Composiet

• Classic (zand, amandel, antraciet & grijs)
• XL (antraciet & grijs)
• Platinum (bruin & grijs)

 - HoriZen Aluminium
• Classic (antraciet & zilver)
 

ASSORTIMENT STANDAARD HORIZEN ENKELE DRAAIPOORTEN

Invulling Type
Beschikbare

kleuren planken
Beschikbare

kleuren poortkader
Beschikbare kleuren

poortpalen
vleugelbreedte

mm
vleugelhoogte

mm

afstand tussen palen
(center/center)

mm

vereiste ruimte
mm

Composiet

Classic

antraciet

grijs

amandel

zand

antraciet

zilver

antraciet

zilver
980 1800 1090 1170Platinum

grijs

bruin

XL
antraciet

grijs

Aluminium Classic
antraciet

zilver

Assortiment
 - Enkele draaipoorten

• Standaardafmetingen: 900 x 1800 mm
• Niet-standaardafmetingen: 

* enkele draaipoorten vleugelbreedte tussen 900 en 1800 mm
* max. vleugelhoogte 1800 mm

 - Dubbele draaipoorten: 
• Max. dubbele vleugelbreedte 3600 mm, max. vleugelhoogte 1800 mm 
• Asymmetrische vleugelbreedtes zijn mogelijk

Toebehoren
 - Ingebouwd slot, compatibel met elk soort cilinder 
 - 2 decoratieve aluminium krukparen: kruk/kruk of kruk/knop 
 - U-profiel: om Composiet & Aluminium planken rechtstreeks aan de 

paalpoorten te bevestigen (beschikbaar in antraciet & zilver)

Enkele draaipoorten Dubbele draaipoorten

U-profiel SlotKrukken Kruk en  
deurknop


