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Jungle draaipoort
De Jungle draaipoort werd ontworpen om te worden 
ingebouwd in een Jungle spijlenhekwerk. Dit neemt 
echter niet weg dat de poort ook perfect in een ander 
omheiningstype kan ingepast worden.

Door het innoverende concept en de robuustheid 
(de spijlen dwarsen op een willekeurige manier 
de bovenste en onderste liggers) van de poort 
worden alle veiligheidseisen (CE norm) nauwgezet 
gerespecteerd.

De jungle draaipoort is verkrijgbaar met één of met twee 
vleugels, in diverse afmetingen. Ze is beschikbaar in 
alle standaard kleuren van Kopal, maar kan eveneens 
geleverd worden in een RAL kleur naar keuze.
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Kader
Het kader van de Jungle draaipoort is opgebouwd uit verticale stalen profielen van 60/60/2 mm, horizontale 
liggers van 60/40/2 mm, met een vulling die identiek is aan het ‘Jungle’ hekwerk. De spijlen hebben een dia-
meter van 22/1.5 mm en zijn opgesteld met een maximum tussenafstand van 110 mm (CE norm). Ze steken 
200 mm door de bovenste ligger heen en 100 mm door de onderste ligger. De hoogte van het kader = De totale 
hoogte - 10 cm grondspeling. 

Palen
De palen voor de Jungle draaipoort zijn vierkante stalen kokerprofielen van 80/80/3 mm tot 100/100/3 mm.   
De lengte van de paal = de hoogte van de poort inclusief grondspeling + 80 cm. De slagpaal is maximum 
120/120/3 mm. De Jungle draaipoort wordt opgehangen met regelbare scharnieren M20, die een opening tot 
180° toelaten.

Vergrendeling
De Jungle draaipoort heeft een slotkast met inox cilinder en dag/nacht blokkering, inclusief 3 sleutels. Het ka-
der is voorzien van een ingebouwde grondgrendel voor het vastzetten van de vleugel in open stand. De Jungle 
poort met twee vleugels is uitgerust met twee grondgrendels voor het vastzetten van de vleugels in open en/
of gesloten stand.

Afwerking
De poort is verzinkt  (ISO 4998) en afgewerkt met een polyester poedercoating.  (Zie standaard kleuren Kopal).  
De dikte van de zinklaag is 275 g/m2, de dikte van de laklaag is minimum 80 micron.

Standaard Hoogtes  
Jungle draaipoort (m)

Standaard breedtes 
enkele vleugel (m)

Standaard breedtes 
dubbele vleugel (m)

1.00 1.00 2.00

1.25 1.25 2.50

1.50 1.50 3.00

1.80 2.00 4.00

2.00 2.50 5.00
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