GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS

Sierpoorten

In de categorie Kopal-draaipoorten, is het neusje van de zalm onze reeks sierpoorten.
Alle modellen worden gekenmerkt door een afwerking aan de bovenzijde in de vloeiende
vorm ‘chapeau Napoléon’. De toepasselijke benamingen (Chevalier, Baron, Marquis en
Prince) wijzen op een robuuste, stijlvolle en elegante constructiewijze.
Samen met het onnavolgbare niveau van anti-corrosiebescherming en afwerking, dragen
deze Kopalpoorten bij, en dit op een esthetisch verantwoorde wijze, tot de bescherming
van uw eigendom.
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C h ev a l i e r
- De Chevalier poort is een sober geconcipieerde poort die zich in iedere lokatie
thuis voelt. De vloeiende vorm ‘chapeau
Napoléon’ loopt van het midden uit naar
de zijkanten met een hoogteverschil van
±30 cm.
- De spijlen bevinden zich op een as-afstand
van 15 cm en zijn afgewerkt met sierlijke
lanspunten.
- Elke poortvleugel is voorzien van een
stevige grondgrendel voor blokkering in
open of gesloten stand.
- Aansluitende spijlenpanelen in dezelfde
stijl en afwerking zijn tevens beschikbaar.
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B a ro n
- De sierpoort type Baron heeft met haar
ingelaste sierringen een duidelijke decoratieve ‘touch’. Zij past perfect in aansluiting met gebouwen of gemetselde
penanten.
- Verder heeft deze poort dezelfde
kwaliteiten als de Chevalier van wie ze de
basisconstructie overneemt.
- De spijlen bevinden zich op een asafstand van 15 cm en zijn afgewerkt met
sierlijke lanspunten.
- Elke poortvleugel is voorzien van een
stevige grondgrendel voor blokkering in
open of gesloten stand.
- Aansluitende spijlenpanelen in dezelfde
stijl en afwerking zijn tevens beschikbaar.
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M a rq u i s
- De Marquis poort is gekenmerkt door de
ingelaste tussenspijlen onderaan de poort.
Deze tussenspijlen hadden vroeger als
doel kleine huisdieren binnen het erf te
houden, doch hebben nu meestal een
ornamentale functie.
- De ingelaste spijlen uit vol staafstaal zijn
bovenaan voorzien van een opgelaste sierpunt in de vorm van een Franse lelie, het
geheel afgeboord met een massief platijzer
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P r i n ce
- Als topmodel van deze reeks is de Prince
uitgerust met alle toebehoren, die haar een
uniek karakter geven. Zonder het risico te
lopen overladen te zijn, vormt de Prince een
prachtig decoratief element in het kader van
uw eigendom.
- De algemene afwerking geniet onze bijzondere zorg zowel op het vlak van het discreet
en zorgvuldig plaatsen van de lasverbindingen, als van de maximale anti-corrosiebehandeling.
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A n t i - co r ro s i e b e h a n d e l i n g
Warmbad verzinkt
Omdat alleen het beste goed genoeg is, worden alle KOPAL sierpoorten na fabricage warmbad verzinkt door onderdompeling
in vloeibare zink (à 420°C). Hierdoor worden alle metalen
oppervlakken bekleed met een zinklaag (±380g/m2). Op deze
wijze is een optimale langdurige anti-corrosie gegarandeerd.

Poedercoating
Omdat het oog ook wat wil, kunnen de sierpoorten in meerdere
standaardkleuren gecoat worden. Optioneel kan zelfs een kleur
naar keuze worden aangebracht.
Voor het aanbrengen van deze poedercoating worden de poortonderdelen chemisch voorbehandeld in diverse baden, dankzij
dewelke een goede hechting en gelijkmatige laagdiktes verkregen worden.

Standaardkleuren

Groen RAL 6009

Groen RAL 6005

Grijs RAL 7039

Grijs RAL 7016

Wit RAL 9010
Zwart RAL 9005 | mat
Zwart RAL 9005 | blinkend

6

St a n d a a rd u i t r u s t i n g
Iedere sierpoort van KOPAL is uitgerust met een volledige
roestvrije slotkast (alle onderdelen zijn uit inox, aluminium of
kunststof) met een sierkruk om het geheel mooi af te werken.
Een europrofiel cilinder met 3 sleutels is standaard.
Twee scharniertypes staan ter beschikking:
A | standaard 180° open draaiend
B | 110° draaiend centraal
(vooral bij automatische sluiting aanbevolen)

slotkast

scharnieren
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Cuvelier Graphics nv ‘Industrial printing’

Te c h n i s c h e g e g eve n s
Standaardafmetingen:
Breedte 2,55 - 3,15 - 3,45 - 3,75 m
Hoogte 1,80 - 2,00 - 2,50 m in het midden
1,50 - 1,70 - 2,20 m aan scharnierzijde

Palen:
- Vierkante buisprofielen (120/120)
voorzien van scharnierpatten
- Paallengte = hoogte poort aan scharnierzijde +80 cm

2, 00 m

Baron

2, 00 m

Sluitwerk:
- Stevige roestvrije slotkast voorzien van profielcylinder
en dag- en nachtsluiting
Afwerking:
- Warmbad verzinkt NBN EN ISO 1461
- Gecoat door middel van ovengebakken polyesterpoeder
(min. 60µ)
- Aanvullende onderdelen uit roestvrij staal of aluminium

Marquis

2, 00 m

Opties:
- Ingelaste sierringen ø126 (sectie 16/10)
- Onderaan ingelaste massieve tussenspijlen ø12
met sierpunt (Franse Lelie)
- Denappels
Nota:
Foto’s uit deze folder kunnen afwijken van de standaarduitvoering.

Prince

2, 00 m
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GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS

Constructiewijzigingen voorbehouden

Kader:
- Stalen buisprofiel sectie 50/50/2
- De bovenzijde is golvend afgewerkt door 2 evenwijdig
lopende profielen 40/8
- Vulling van het kader door middel van ronde spijlen
ø22 geplaatst 15 cm as op as
- Alle spijlen zijn voorzien van een opgelaste sierpunt

Chevalier

