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De Arena draaipoort werd speciaal ontworpen om in een 
omheining met Arena hekwerk geplaatst te worden. De poort 
ziet er net hetzelfde uit als de Arena hekwerkpanelen, waardoor 
ze naadloos in het hekwerk past.

De Arena draaipoort is verkrijgbaar met één of twee vleugels, 
voor een maximum doorgang van 12 meter. De spijlen van de 
Arena draaipoort zijn net als de spijlen van het hekwerk 45° 
gedraaid, steken doorheen de bovenste ligger en de onderste 
ligger en zijn aan de bovenkant afgeschuind. Dit maakt van 
de Arena draaipoort een veilige afsluiting in combinatie met 
Arena hekwerk. De Arena draaipoort kan natuurlijk ook zonder 
hekwerk geplaatst worden om een toegang naast bijvoorbeeld 
een huis op een veilige manier af te sluiten.

De regelbare scharnieren van de Arena draaipoort maken het 
mogelijk om de poort 180° te openen.
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PALEN
Voor de Arena draaipoort worden palen van 100/100 mm tot 
250/250 mm gebruikt, afhankelijk van de afmetingen van 
de poortvleugels. De palen zijn voorzien van een opgelaste 
spanstaaf voor draadaansluiting. De paallengte is de som van 
de hoogte van de poort + grondspeling + 80 cm. De slagpaal voor 
de Arena draaipoort is maximum 120/120 mm.  

KADER
Het kader van de Arena draaipoort bestaat uit stalen 
buisprofielen van 60/60/2 mm verticaal en 60/40/2 mm 
horizontaal. Vanaf een vleugelbreedt van 4.00 meter, wordt een 
tweede horizontale ligger bovenaan ingewerkt. De vierkante 
spijlen meten 25/25/1.5 mm en zijn overhoeks geplaatst in 
het kader. Ze gaan dwars door de boven- en onderliggers heen 
en zijn bovenaan afgeschuind in een hoek van 45°. De spijlen 
worden op een afstand van 15 cm a.o.a. geplaatst. Het kader 
wordt aan de hangpaal vastgemaakt met regelbare scharnieren 
M20, die toelaten om de poort 180° te openen.

ARENA DRAAIPOORT

SLUITWERK
Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, 
inclusief 3 sleutels. 1 grondgrendel per vleugel.

AFWERKING
Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in 
een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op 
aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of 
aluminium.
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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

2.50 2.50 6.00

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

STANDA ARD 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 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen 
van uw kleur steeds een kleurenwaaier.

De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


