GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS

Tu i n p o o r t e n

De residentiële tuinpoort van KOPAL is het sluitstuk van uw omheining. Ze past elegant
in het groen van uw tuin. Bezorgde ouders willen maximale beveiliging van hun kinderen
en huisdieren, evenals bescherming van hun privacy.
De KOPAL tuinpoort vervult plichtsbewust deze verantwoordelijkheid door een
eenvoudig, maar robuust en doordacht concept.
De stevige roestvrije LOCINOX slotkast met profielcilinder maakt een efficiënte
vergrendeling mogelijk. Zowel een dag- als een nachtsluiting is voorzien.
De ingelaste staalmat met vierkante mazen 50 x 50 mm heeft horizontale draden
voorzien van een krimp die naast het esthetisch aspect een afdruppeling van het
regenwater garandeert.
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Dubbele tuinpoort

Voor grotere doorgangen is de DUBBELE TUINPOORT een ideale oplossing.
Tevens laat ze u toe naar wens ofwel één ofwel beide poortvleugels te
gebruiken. Beide kaders zijn identiek, zodat de klant naar keuze de slotkast zowel
in de linkse als in de rechtse vleugel kan monteren.
De DUBBELE TUINPOORT wordt geleverd met een kunststof slagstuk en
een aluminium handgreep voor een vlotte bediening van de slagvleugel. Voor de
vergrendeling zowel in open als gesloten stand zijn twee stevige inox
grondgrendels voorzien. De eenvoudige en traploze afstelling van de vleugels
gebeurt bij middel van 4 inox scharnierbouten die haaks de hangpalen dwarsen.

E n ke l e t u i n p o o r t

- De ENKELE TUINPOORT is het sluitstuk voor uw tuin. Ze is beschikbaar in 4
standaardbreedtes en 5 standaardhoogtes (zie technische gegevens).
- Door het gebruik van vierkante stalen buizen is het kader bijzonder
robuust, wat jarenlang intensief gebruik mogelijk maakt.
- Een kunststof spuitgietstuk doet dienst als aanslagplaat, alsook receptie
voor de dag- en nachtsluiting van de slotkast.
- Om corrosie te vermijden worden alle onderdelen streng geselecteerd en
aan een test onderworpen.
1| De scharnieren zijn vervaardigd uit inox.
2| De slotkast is vervaardigd uit roestvrije materialen.
3| Alle bouten en moeren zijn uit roestvrij staal.
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Te c h n i s c h e g e g eve n s
Hoogtes
0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 m
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Nuttige doorgang
Enkele tuinpoort:
1.00 - 1.20 - 1.50 - 2.00 m
Dubbele tuinpoort:
2.00 - 2.40 - 3.00 - 4.00 m
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Kader
In buisprofiel 40/40 en
35/35 met draadvulling
maas 50/50 - draaddikte 3,8 mm

1.09

11

Slot
roestvrij slot LOCINOX
inclusief profielcilinder
met 3 sleutels
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Kleuren
- Standaardkleur: groen RAL 6005 + RAL 6009
- Andere RAL-kleuren op aanvraag
Montagehandleiding
De tuinpoort wordt geleverd in 3 colli’s, nl. kader, hangpalen en montagetoebehoren.
Deze toebehoren zijn verpakt in een functionele doos, die tevens een montagehandleiding
en explosietekening bevat. Deze documenten staan borg voor een probleemloze montage.

Nota: foto’s uit deze folder kunnen afwijken van de standaarduitvoering.
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constructiewijzigingen voorbehouden

Anticorrosiebehandeling
- Warmbad verzinkt
NBN EN ISO 1461
- Elektrostatische poedercoating
met laagdikte min. 60µ

