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Aluette draaipoort
De Aluette draaipoort is volledig van aluminium, waardoor ze zeer 
goed bestand is tegen corrosie en een zeer lange levensduur heeft. Ze 
heeft een maximum doorgangsbreedte van 1.5 meter en een maximum 
hoogte van 2 meter.

De Aluette draaipoort wordt meestal naast een Aluette schuifpoort 
geplaatst als doorgangspoort voor voetgangers. Om draaipoort 
en schuifpoort één visueel geheel te laten vormen, kan de Aluette 
draaipoort geleverd worden in 7 verschillende versies:
• Standaard met spijlen (vierkant of rond)
• Standaard met Romance spijlen
• Combinatie van spijlen en lamellen
• Gesloten lamellen
• Lamellen met tussenafstand 15 of 80 mm
• Geperforeerde plaat
• Cross

Het is natuurlijk ook mogelijk om de Aluette draaipoort zelfstandig te 
gebruiken om een kleinere doorgang af te sluiten. 
De Aluette draaipoort is net als de Aluette schuifpoort beschikbaar 
in verschillende standaard kleuren, maar kan ook in een eigen, 
gepersonaliseerde RAL-kleur geleverd worden.
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Palen, kader & sluitwerk
De palen van de Aluette draaipoort zijn vierkante, 
aluminium buisprofielen van 100/100/5 mm, voorzien 
van een aluminium deksel. Het kader van de Aluette 
draaipoort bestaat uit aluminium buisprofielen van 
26/26/1.6 mm. Het wordt aan de hangpaal bevestigd 
met roestvrij stalen scharnieren, waardoor de poort 
180° geopend kan worden. De Aluette draaipoort heeft 
een ingebouwd roestvrij cilinderslot met haaksluiting, 
inclusief 3 sleutels.

Afwerking
Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, 
daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een 
standaard Kopal kleur.  Andere kleuren zijn beschikbaar 
op aanvraag.  Alle aanvullende onderdelen zijn van 
roestvrij staal of aluminium.

Vullingen
 Standaard vierkante spijlen 26/26/1.6 mm op een 

onderlinge afstand van 15 cm a.o.a.

 Romance spijlenvulling: De Romance spijl biedt een 
bijzonder hoge stevigheid en een mooie, decoratieve 
toets aan de Aluette draaipoort. Een aanrader voor 
poorten vanaf 1.80 m hoog.

 Lamellenvulling: Met aaneengesloten lamellen 
garandeert de Aluette draaipoort een optimale 
privacy. De lamellen zijn uitgevoerd met tand 
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en groef, waardoor ze perfect in elkaar passen. 
Afmetingen van de lamellen: 80 x 25 mm.

 Combivulling: lamellen en spijlen. Draaipoortje met 
een combinatie van 1/3 aaneengesloten lamellen 
en 2/3 spijlenvulling. Onderaan lamellen, bovenaan 
spijlen zorgt voor een stijlvolle en moderne look. 
Voor de spijlen kan men kiezen tussen de standaard 
vierkante spijlen of de Romance spijlen.

 Perfoplaat vulling. Door het toepassen van 
geperforeerde aluminium plaat geeft u een moderne 
toets aan uw omheining en zorgt u tegelijk voor een 
visuele afscherming. Standaard kan men kiezen uit 
twee uitvoeringen: ronde of vierkante perforaties 
(R10 T15 of C8 U24).

 Distance: De poort is gevuld met lamellen van 80 x 
20 mm, die op 15 mm afstand worden geplaatst en 
zo zorgen voor een halfopen afscherming. Hierdoor 
blijft de privacy gegarandeerd.

 Cross: De poort is gevuld met aaneengesloten 
lamellen, met bovenaan gelaserde sierkruisen. Dit 
geeft een elegante draaipoort met een knipoog naar 
een veel gebruikte vulling bij houten poorten. 

Standaard hoogtes  
Aluette draaipoort (m)

Standaard breedtes  
Aluette draaipoort (m)

1.00 1.00
1.20 1.20
1.50 1.50
1.80
2.00

STANDAARD KLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009

steengrijs RAL 7030

kwartsgrijs RAL 7039

antracietgrijs RAL 7016

puur wit RAL 9010

gitzwart glanzend RAL 9005bl

gitzwart mat RAL 9004m

Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik 
altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Alle informatie in deze productfiche is louter informatief en niet bindend. Kopal NV wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


