LOOPPOORTEN

TYPE
LO-HEK-SMH

LOOPPOORTEN
Een goed functionerende solide uitgevoerde
looppoort vormt een onmisbaar onderdeel van
bijna elk hekwerk. De looppoorten zijn breed
toepasbaar en functioneel. Dit maakt dat ze
geschikt zijn voor bijna alle buitenterreinen. U
kunt hierbij denken aan een toegangspoort bij
een sportveld, maar ook als extra tuinpoort.
De looppoorten van Van Aken Hekwerk zijn
uitgevoerd in matafrastering (dubbelstaafmat).
De looppoort is uitstekend geschikt voor
privéterreinen. De poortvleugel is zowel linksals rechtsom draaibaar te monteren.
De poorten zijn voorzien van
onderhoudsvriendelijke cilindersloten.

Industrieweg 5f
9422 CX Smilde
Tel. 0592 - 414 434
Fax 0592 - 415 763
info@vanakenhekwerk.nl

Toepassing:
Vanwege de goede prijs/ kwaliteitverhouding
worden de looppoorten gebruikt voor de
meest uiteenlopende doeleinden. U kunt
daarbij denken aan:
* privéterreinen
* sportvelden
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Uitvoering Looppoorten type LO-HEK-SMH

Beschikbare hoogtes in mm
1000*, 1250*, 1500**, 1800** en 2000** mm
* Hekwerk gemonteerd met de punten aan de onderzijde
** Hekwerk gemonteerd met de punten aan de bovenzijde
Poortframe
Matafrastering: dubbele horizontale draden (rond 8 mm) en enkele verticale draden (rond 6 mm); maaswijdte 50 x
200 mm
Draairichting
Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
Poortpalen
* Stalen kokerprofiel 60 x 60 mm
* Afwerking: zwarte kunststof afdekkap
Hang- en sluitwerk
* Locinox, industrieel slot. Gegoten aluminium met RVS binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot
Aluminium krukstel
* Nastelbare scharnieren. Openingshoek tot 90⁰
Oppervlaktebehandeling
* Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461
* Coating is optioneel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken volgens het
DUPLEX-systeem
Standaardkleuren
* RAL 6009 (dennengroen)
* RAL 9005 (zwart)
Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar
Opties
* Muuraanslag
* Muurplaatscharnier
Montage
Bij verhard terrein: aangestort met beton

Looppoorten type LO-HEK-SMH
Technische specificaties
Type LO-HEK-SMH
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