GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS

Schuifpoort op rail
‘ Ta u r u s ’
®

De Kopal schuifpoort Taurus op rail: grenzen waar u het wil !
®

De schuifpoorten op rail van Kopal werden ontworpen voor het professioneel afsluiten
van brede doorgangen. Het ruime gamma kan voor iedere doorgang een oplossing
bieden. De poort wordt gesteund door wielen op een rail, ingewerkt in de grond. De
poort kan zowel met één vleugel, zijdelings wegschuivend, gemonteerd worden als met
2 vleugels. Hier schuiven twee poorten naar elkaar toe.
De basisuitvoering van de Taurus bewijst al jaren zijn degelijkheid. Daarnaast zijn er
diverse sierversies verkrijgbaar: Traversa, Rondo, Jumila, Lancio en Arena.
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Ta u r u s
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De standaarduitvoering van de Taurus schuifpoort op rail
bestaat uit ons gekende geprofileerde onderprofiel. Dit profiel
kan optioneel worden verlengd om een automatisatie uit te
voeren. Andere combinaties met Kopal producten spreken voor
zichzelf, bv. via een klein looppoortje kunnen voetgangers zich
snel toegang verschaffen tot de woning.

St r i p
De kleur van uw poort is te kiezen uit het standaard kleurengamma van Kopal. Wilt u de Taurus poort nog meer doen opvallen,
kan een reflecterende strip worden aangebracht op de Taurus
onderbalk.
Alle poorten zijn warmbadverzinkt en kunnen gecoat worden in
een Kopal standaardkleur of en kleur naar keuze.

Tr ave r s a
De Traversa uitvoering van de schuifpoort op rail is een variante
uitvoering waarbij de ronde verticale spijlen de bovenligger
dwarsen en bovenaan zijn afgeschuind. Het past perfect bij de
andere producten van Kopal in deze uitvoering (draaipoorten,
spijlenhekwerk). De poort lijkt hierdoor minder hoog en biedt
bovenaan een bijkomene hindernis voor eventuele indringers.

Ro n d o
De Rondo maakt komaf met de strakke lijn van Taurus en
Traversa en voegt een ornament toe: de ronde sierringen. Deze
massieve ringen, onderaan afgelijnd met een vol plat, verwijzen
naar een geraffineerde verfijning van de basisuitvoering.
Ook hier vormt de poort het sluitstuk van een afsluiting uit
spijlenhekwerk van hetzelfde type.

Jumila
Jumila is de combinatie van Rondo en Traversa. Dit model combineert de veiligheid van een Traversa met de sierringen van een
Rondo.

Lancio
De Lancio-poort is de meest stijlvolle uitvoering in dit gamma.
Sierlijke speerpunten samen met de ringen maken deze poort
het sluitstuk van uw domein.
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Te c h n i s c h e g e g eve n s Ta u r u s s c h u i f p o o r t o p r a i l
®

Constructie

Portieken

- Geprofileerde stalen onderbalk doorsnede 200/100 met
afgeschuind bovenvlak en voorzien van dubbel langsprofilering.
- Kaderopbouw uit stalen profiel 60/60 gelast op de onderbalk.
- Tussenversterkingen 60/60/2 verdelen de poort in gelijke vakken
- Spijlen: Diam. 22 mm tot en met 1,80 m hoogte
Diam. 25 mm voor 2 m en 2,25 m hoogte
Diam. 30 mm voor 2,50 m hoogte
Afstand spijlen as op as 15 cm
- Puntenkam standaard vanaf 1,80 m hoogte

- Slag- en geleidingsportiek uit stalen buisprofiel 80/80 mm met
aangepaste voetplaat voor vastzetting op betonfundering.
- De geleidingsportiek is voorzien van 2 geleidingswielen

Maatgeving

- De Taurus op rail is verkrijgbaar in volgende maten:
Breedtes (opening, m): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Hoogte (m): 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,80 - 2,00 - 2,25 - 2,50

- Warmbadverzinkt (EN ISO 1461)
- Gecoat met ovengebakken polyesterpoeder, dikte min. 60 µ,
in de Kopal standaardkleuren of in een speciaal RAL-kleur
(optie)
Automatisatie
- Een verlengde onderbalk om de poort te automatiseren is
verkrijgbaar in optie
Opmerking
- Foto’s uit deze folder kunnen afwijken van de standaarduitvoering.

www.kopal.be
Kopal®, Taurus® zijn geregistreerde handelsmerken van Kopal nv
Verdeler:

GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS

Constructiewijzigingen voorbehouden

- Hefboomaansluiting met roestvrij cilinderslot + 3 sleutels
Grondspeling van de poort ca. 7 cm
- Loopweg uit hoogwaardig staalprofiel type S, gewicht 7 kg/lm in
te gieten in de betonfundering

Afwerking

