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G-poort
Het meest opvallende kenmerk van de G poort van Kopal 
is het universeel gebruik van het kader. Door de modulaire 
scharnierelementen kan dit zowel links als rechts gebruikt 
worden. Daarnaast werd er bij het concept bijzondere 
aandacht geschonken aan de inbraakbeveiliging. De 
grondgrendels zitten vernuftig ingewerkt in de verticale 
staanders en kunnen niet losgemaakt worden als de poort 
gesloten is. 

Het roestvrij stalen cilinderslot met dag- en nachtsluiting 
bevat een extra beveiligingsbeugel, die het nog moeilijker 
maakt om de poort met geweld te openen. Alle bijkomende 
onderdelen van de G poort zijn uitgevoerd in hoogwaardige 
kunststoffen, roestvrij staal of warmbad verzinkt staal, 
waardoor een perfecte corrosiebestendigheid gegarandeerd 
wordt.

De G poort kan op 3 manieren afgewerkt worden:
• ronde spijlen met een tussenafstand van 13 cm 

(standaard)
• staalmatvulling 8/6/8 mm met mazen van 50 x 200 mm, 

in het kader ingelast
• ‘Traversa’: spijlen die door de horizontale liggers 

uitsteken en afgeschuind zijn in een hoek van 45°
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Palen
De palen zijn Unipost palen, met een geprofileerde gleuf voor regelbare bevestiging van scharnieren en 
een draadaansluitingslip met perforaties. De lengte van de paal is gelijk aan de hoogte van de vleugel + de 
grondspeling + 80 cm. 

Kader
Het kader van de G-poort is universeel. Dit betekent dat het geschikt is voor zowel een enkele als een dubbele 
G-poort en dat het links of rechts draaiend kan opgesteld worden. Het kader is gemaakt van stalen buisprofielen 
van 50/50 mm verticaal en 60/40 mm horizontaal. De G-poort bestaat in drie versies:
• Met standaard ronde spijlen die op onderlinge een afstand van 13 cm staan
• Met een ingelaste staalmat 6/8/6 mm met mazen van 50/200 mm
• Traversa: met ronde spijlen die door de bovenste en onderste liggers steken en 45° afgeschuind zijn.

De kaders worden opgehangen aan regelbare oogbouten M20 en kunnen 180° geopend worden. Vanaf een 
hoogte van 1.80 m wordt op de bovenste ligger een puntenkam gelast.

Sluitwerk
Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. In iedere vleugel zit een 
grondgrendel ingebouwd.

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  
G-poort met spijlen en 

Traversa (m)

Standaard hoog-
tes G-poort met 

staalmat (m)

Standaard breedte en-
kele vleugel G-poort 
met spijlen en Traver-

sa (m)

Standaard breed-
tes enkele vleugel 

G-poort met staalmat 
(m)

1.00 1.00 1.00 1.00

1.25 1.20 1.45 1.45

1.50 1.40 2.05 2.05

1.80 1.60 2.50 2.50

2.00 1.80 2.95 2.95

2.50 2.00 4.00

2.40

G-poort
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