
KANTELPOORTEN



Kantelpoorten zijn één van de populairste poorten op de 
markt. Hun eenvoudige constructie evenals eenvoudige en 
gecontroleerde mechanische oplossingen garanderen een 

betrouwbare werking van de poort.

KENMERKEN

Poortvleugel gemaakt uit gegalvaniseerd stalen plaatmetaal - 
trapeziumvormig T-10, met een verticaal, horizontaal en  

schuin vulsysteem, of uit een geperforeerde gegalvaniseerde 
stalen plaatmetaal

De frame elementen zijn aan elkaar gehecht door  
middel van boutverbindingen

De vleugelprofielen zijn verbonden met behulp  
van speciale accessoires

Lat die de horizontale geleiding verbindt, alsook de zijhouders

Een veersysteem dat de verhoging en verlaging van  
de poortvleugels ondersteunt

Veren beschermd in hulzen

FUNCTIONALITEIT EN VEILIGHEID
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die het gewicht van de poortvleugels in 
evenwicht houden zijn beschermd in 
hulzen, waardoor het uitgesloten is  

dat vingers geklemd kunnen geraken.

SPECIAAL GESELECTEERDE TREKVEREN
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verzekeren een duurzame en stille werking.
LAGERROLLEN

4

kan besteld worden om de thermische 
isolatie in de garage te verbeteren.

POORT IN GEÏSOLEERDE VERSIE

die gemaakt is van een geprofileerde 
plaatstaal in de vorm van een trapezium 

T-10, dat de juiste stijfheid van de  
buitenhuid garandeert.

5
DE JUISTE STIJFHEID VAN DE BUITENHUID
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voorkomt het openen van de poort  
door onbevoegde personen.

TWEE-PUNTS VERGRENDELING



Standaard | laag verticaal

Model 2 | hoog horizontaal

Model 4 | hoog verticaal

Model 1 | laag horizontaal

Model 3 | hoog horizontaal met riem 

Model 5 | hoog verticaal met riem 

POORTMODELLEN

Model 6

Model 20

Model 40

Model 7

Model 30 

Model 50

POORTMODELLEN



POORTMODELLEN

Model 8 | voor verticale bekleding (max 10kg/m², 26 mm dik)

Model 9 | voor horizontale bekleding (max 10kg/m², 26 mm dik)

STANDAARDKLEUREN

Groen | RAL 6005 Zilver | RAL 9006

Grijs | RAL 7016 Grijs | RAL 7035

Bruin | RAL 8014 Donkerbruin | RAL 8017

Wit | RAL 9016

Alle andere RAL-kleuren zijn  
mogelijk aan meerprijs!




