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Marquis draaipoort
De Marquis draaipoort van Kopal valt op door de 
tussenspijlen onderaan de poort. Deze spijlen hadden 
vroeger als doel kleine huisdieren binnen te houden, maar 
hebben tegenwoordig een meer decoratieve functie. De 
vloeiende vorm ‘chapeau Napoléon’ loopt van het midden 
uit naar de zijkanten met een hoogteverschil van ongeveer 
30 cm. 

De spijlen van de Marquis draaipoort zijn bovenaan 
afgewerkt met speerpunten. De ingelaste tussenspijlen 
zijn uit vol staafstaal en zijn bovenaan voorzien van een 
opgelaste sierpunt in de vorm van een Franse lelie. Het 
geheel is afgeboord met een massief plat. Elke vleugel 
heeft een stevige grondgrendel voor blokkering in open of 
gesloten stand. 

Voor de Marquis draaipoort is spijlenhekwerk in dezelfde 
stijl verkrijgbaar om een visueel aantrekkelijk geheel te 
kunnen creëren.
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Palen
De palen van de Marquis poort zijn vierkante, stalen buisprofielen van 120/120 mm. De paallengte is gelijk aan de 
poorthoogte aan de zijkant + de grondspeling (10 cm) + 80 cm.

Kader
Het kader van de Marquis poort bestaat uit stalen buisprofielen van 50/50/2 mm, platte profielen van 45/8 mm en ronde 
spijlen met een diameter van 22 mm. De bovenzijde is golvend afgewerkt door 2 evenwijdig lopende platte profielen. 
De spijlen dwarsen de onderste ligger en de bovenste platte profielen en zijn onderaan recht afgezaagd en bovenaan 
afgewerkt met een sierlijke speerpunt. De spijlen staan op een afstand van 15 cm a.o.a. Tussen de spijlen zijn tussenspijlen 
tot op een hoogte van 59.5 cm ingelast. Deze tussenspijlen hebben een diameter van 12 mm en zijn afgewerkt met een 
sierpunt in de vorm van een Franse lelie.

Sluitwerk
Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 grondgrendel per vleugel.

Afwerking
Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar 
op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Standaard hoogtes  
Marquis draaipoort (m)

Standaard breedtes  
Marquis draaipoort (m)

1.80 2.556
2.00 3.156
2.50 3.456

3.756
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