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Aluette schuifpoort
Bij het ontwerp van de Aluette schuifpoort van Kopal 
is bijzonder veel aandacht geschonken aan de 
zuiverheid van de lijnen. Eenvoudig, elegant en met 
oog voor details. Zo werd de motor van de poort mooi 
ingewerkt in de onderbalk en kan de vulling van de 
vleugel aangepast worden aan uw wensen.

De Aluette schuifpoort is te verkrijgen in diverse 
varianten, die elk een eigen en uniek karakter hebben. 
Hierdoor past de Aluette schuifpoort perfect bij elke 
stijl van woning.

Bij elke variant van de Aluette schuifpoort is een 
bijpassende draaipoort verkrijgbaar. Deze kan zowel 
naast de schuifpoort als los geplaatst worden. 
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Palen & kader 
De palen van de Aluette schuifpoort zijn vierkante, aluminium buisprofielen van 120/140/3 mm, voorzien van 
een aluminium deksel en een voetplaat van 275/350/12 mm.  Het kader van de Aluette schuifpoort bestaat 
uit een aluminium onderbalk van 210/128 mm met een wanddikte van 3 à 4 mm, een aluminium bovenligger 
van 108/55 mm met een wanddikte van 3 à 4 mm en een vulling met spijlen, lamellen of geperforeerde 
aluminiumplaat.  

Afwerking
Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een 
standaard Kopal kleur.  Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.  Alle aanvullende onderdelen zijn van 
roestvrij staal of aluminium.

Vullingen
 Standaard vierkante spijlen 26/26/1.6 mm op een onderlinge afstand van 15 cm a.o.a.

 Romance spijlenvulling: De Romance spijl biedt een bijzonder hoge stevigheid en een mooie, decoratieve 
toets aan de Aluette schuifpoort. Een aanrader voor poorten vanaf 1.80 m hoog.

 Lamellenvulling: Met aaneengesloten lamellen garandeert de Aluette schuifpoort een optimale privacy. 
De lamellen zijn uitgevoerd met tand en groef, waardoor ze perfect in elkaar passen. Afmetingen van de 
lamellen: 80 x 25 mm. Een tweede geleidingsportiek is voorzien ter verhoging van de stabiliteit.

 Combivulling: lamellen en spijlen. Schuifpoort met een combinatie van 1/3 aaneengesloten lamellen en 
2/3 spijlenvulling. Onderaan lamellen, bovenaan spijlen zorgt voor een stijlvolle en moderne look. Voor de 
spijlen kan men kiezen tussen de standaard vierkante spijlen of de Romance spijlen.

 Perfoplaat vulling. Door het toepassen van geperforeerde aluminium plaat geeft u een moderne toets 
aan uw omheining en zorgt u tegelijk voor een visuele afscherming. Standaard kan men kiezen uit twee 
uitvoeringen: ronde of vierkante perforaties (R10 T15 of C8 U24). De Aluette met perfoplaat bekleding is 
standaard uitgerust met een trekker aan de achterzijde.

 Distance: De poort is gevuld met lamellen van 80 x 20 mm, die op 15 mm afstand worden geplaatst en zo 
zorgen voor een halfopen afscherming. Hierdoor blijft de privacy gegarandeerd.

  Cross: De Aluette Cross biedt een combinatie van aaneengesloten lamellen met alu kruisen bovenaan. Zo 
bekomt men een elegante poort met een knipoog naar een veelgebruikte vulling bij houten poorten.

Standaard hoogtes  
Aluette schuifpoort (m)

Standaard doorgangsopeningen  
Aluette schuifpoort (m)

1.00 3.00
1.20 3.50*
1.50 4.00
1.80 5.00**
2.00

Aluette

* = Niet voor Aluette Distance        ** = Niet voor Aluette met lamellen


