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Draaipoorten Prestige (enkel)

Een goedfunctionerende, solide uitgevoerde 
draaipoort vormt een onmisbaar onderdeel 
van bijna elk hekwerk. Ruigrok heeft een 
uitgebreid programma van enkele en 
dubbele poorten, passen bij alle 
hekwerktypen. Draaipoorten zijn leverbaar 
in dubbelstaafmat-, spijlen-, Prestige-
uitvoeringen; enkel of dubbel; breedten van 
1 (enkel) tot 10 meter (dubbel); hoogten 
van 1 tot 2.5 meter. Alle uitvoeringen zijn 
thermisch verzinkt (NEN-en-ISO 1461) en 
kunnen tegen meerprijs worden voorzien 
van een elektrostatisch aangebrachte 
poedercoating

Kwaliteit in details
De schanieren zijn van staal met RVS-
draaipen gelagerd in nylon bussen. 
Nastelbaar en draaibaar tot 180°. Poort 
voorzien van kruksluiting met 
europrofielcilinder. Inwendige 
grondgrendels houden de vleugels in 
geopende stand op hun plaats. Zaken als 
drangers elektrische sluitplaten en 
vuchtdeursloten behoren tot de optionele 
mogelijkheden  

Draaipoort K60 Prestige
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Breedte   100   125   150   200   250 
Netto doorgang 101 131 161 207 252 
Poortpalen 
Type poortpaal 80*80*3 80*80*3 80*80*3 100*100*4 100*100*4 
voetplaat - - 250*250*10 250*250*10 250*250*10 

Type fundering A A B B C 
 
Breedte   300   350   400   500   
Netto doorgang 297 357 402 507  
Poortpa  
Type poortpaal 110*110*5 110*110*5 140*140*5 140*140*5  
voetplaat 250*250*10 250*250*10 300*300*10 300*300*10  
Type fundering C D* E F  
 
Oppervlaktebehandeling: 
PR: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. 
PRC: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat volgens het DUPLEX-systeem. 
Standaard kleur groen (RAL 6020). 
Andere RAL kleuren op aanvraag. 
De poortpalen worden aan de bovenzijde afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekdop. 
Poorthoogtes/netto boven maaiveld: 100/100, 125/126, 150/155, 200/199, 250/246. 
Poortbreedtes van 350, 400 en 500, zijn alleen leverbaar in de hoogtes 150, 200 en 250, en 
worden extra voorzien van een diagonale schoorstrip. 
Poortframe:koker 60x60x2mm. 
Spijlen: rond 26x1,5mm, h.o.h. 150mm. 
Spijlen: afgeschuind vanaf 1,5 mtr. hoog. 
Sluiting: dag/nacht slot, met afgeschermde schieters. 
Alle vleugels worden voorzien van nastelbare scharnieren en een grondgrendel. 
TYPE FUNDERING: 
A - Aangegoten betonvoet, 65cm hoog, gewicht ca. 70kg. 
B - Prefab funderingsblok, ca 150kg. 
C - Prefab funderingsblok, ca 150kg. aangestort met 150kg. beton. 
D* - Gestorte fundering, 1200kg. beton met M16 ankers. 
E - Gestorte fundering, 1200kg. beton met M20 ankers. 
F - Gestorte fundering, 2400kg. beton met M20 ankers. 
Opties: afwijkende maatvoering in hoogtes en breedtes. 
Montage van de scharnieren/aanslag direct aan de muur. 
Elektrische aandrijving (met afstandbediening). 
Sluiting: SKG** dag/nacht slot, met afgeschermde schieters. 
 


