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Traversa draaipoort
De Traversa draaipoort van Kopal heeft ronde spijlen 
die de bovenligger dwarsen, waardoor men een 
elegante poort bekomt. Door de verlaagde plaatsing 
van de bovenligger wordt een vals hoogte-effect 
gerealiseerd, waardoor de poort lager lijkt dan ze 
werkelijk is. Hierdoor kan de Traversa draaipoort beter 
in de omgeving ingepast worden. De spijlen zijn aan 
de bovenkant 45° afgeschuind, wat de veiligheid ten 
goede komt.

De Traversa draaipoort van Kopal kan een doorgang 
van 1 tot 12 meter afsluiten. De maximum lengte 
per vleugel bedraagt 6 meter. De vleugels worden 
opgehangen aan een stevige steunpaal, waarop 
regelbare scharnieren bevestigd zijn, die de poort tot 
180° laten draaien.
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Palen
Voor de Traversa draaipoort worden twee paaltypes gebruikt. Voor de lichtere vleugels zijn er de Unipost palen, 
met een geprofileerde gleuf voor regelbare bevestiging van de scharnieren en een draadaansluitingslip met 
perforaties. Deze palen zijn 80/80 mm of 120/120 mm. De zwaardere palen van 140/140 mm en 200/200 mm 
hebben opgelaste scharnierpunten en een opgelaste spanstaaf voor draadaansluiting. De lengte van de paal 
is gelijk aan de hoogte van de vleugel + de grondspeling + 80 cm. De slagpaal blijft 120/120 mm vanaf 3 meter 
vleugelbreedte. Voor vrijstaande poorten worden zwaardere hangpalen aanbevolen.

Kader
Het kader van de Traversa draaipoort bestaat uit stalen buisprofielen, waarvan de sectie afhankelijk is van 
de poortbreedte. Ook is de sectie van de ingelaste spijlen afhankelijk van de hoogte van de poort. De spijlen 
staan op een onderlinge afstand van 15 cm a.o.a. en hebben een diameter van 25 mm tot een hoogte van 2 
meter. Vanaf 2 meter hoogte hebben de spijlen een diameter van 30 mm. De spijlen dwarsen de boven- en 
onderliggers en zijn zowel boven al onder 45° afgeschuind.

Sluitwerk
Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 in de hoogte verstelbare 
grondgrendel ingewerkt in de vertikale staander.

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  
Industriepoort met spijlen 

(m)

Standaard breedtes enkele 
vleugel met spijlen  (m)

Standaard breedtes dub-
bele vleugel met spijlen 

(m)
1.00 1.00 3.00
1.25 1.50 3.50
1.50 1.75 4.00
1.80 2.00 4.50
2.00 2.25 5.00
2.25 2.50 6.00
2.50 3.00 7.00

3.50 8.00
4.00 9.00
4.50 10.00
5.00 11.00
5.50 12.00
6.00

Traversa draaipoort


