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JUNGLE DRAAIPOORT

De enkele of dubbele draaipoort Jungle is speciaal ontworpen 
om in een omheining van Jungle spijlenhekwerk ingebouwd 
te worden. De poort kan natuurlijk ook als zelfstandige poort 
zonder Jungle omheining gebruikt worden.

Door de constructie met spijlen die door de horizontale liggers 
heen gaan, is de Jungle draaipoort zeer stevig en respecteert 
ze alle veiligheidseisen (CE-norm). De schijnbaar willekeurige 
plaatsing van de spijlen geeft de poort een natuurlijk en 
aangenaam uitzicht.

De Jungle draaipoort is verzinkt en kan in alle standaard Segaf 
kleuren verkregen worden. Andere RAL-kleuren zijn ook mogelijk 
op aanvraag.
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Productfiche Jungle draaipoort NL 01-2019

KADER
De Jungle draaipoort is opgebouwd uit verticale stalen profielen 
van 60/60/2 mm, horizontale liggers van 60/40/2 mm en 
spijlen die opgesteld staan als in het Jungle spijlenhekwerk. De 
spijlen met een diameter van 22/1.5 mm hebben een onderlinge 
afstand van maximum 110 mm (CE norm). Ze steken 200 mm 
doorheen de bovenste ligger en 100 mm door de onderste ligger 
heen. De poort heeft een grondspeling van 10 cm.

PALEN
De palen voor de Jungle draaipoort zijn vierkante, stalen 
kokerprofielen van 80/80/3 mm tot maximum 100/100/3 mm, 
afhankelijk van de omvang van de poort. De palen worden 80 cm 
diep in de grond verankerd met beton. De slagpaal is maximum 
120/120/3 mm. De poortvleugels worden aan de palen 
gehangen met regelbare scharnieren M20 die een opening van 
180° mogelijk maken.

JUNGLE DRAAIPOORT

SLUITWERK
Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, 
inclusief 3 sleutels. 1 in de hoogte verstelbare grondgrendel.

AFWERKING
Verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een stan-
daard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

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.
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