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JUNGLE ZELFDRAGENDE SCHUIFPOORT

De zelfdragende Jungle schuifpoort is speciaal ontworpen voor 
inpassing in een omheining van Jungle spijlenhekwerk, maar 
kan evengoed in een ander omheiningstype geplaatst worden.

Door zijn natuurlijke look past de Jungle schuifpoort perfect 
in de meeste omgevingen. In zowel stedelijke als natuurlijke 
omgevingen kan de poort volledig tot haar recht komen.

De zelfdragende Jungle schuifpoort kan ingezet worden voor 
toegangswegen met een maximum doorgangsbreedte van 9 
meter.

De zelfdragende Jungle schuifpoort is verkrijgbaar in alle 
standaard kleuren van Segaf.  Andere RAL-kleuren zijn 
beschikbaar als optie.
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Productfiche Jungle zelfdragende schuifpoort NL 01-2019

CONSTRUCTIE
De Jungle zelfdragende schuifpoort heeft een onderbalk 
van gegalvaniseerd staal van 200/160/5 mm.  Het kader is 
opgebouwd uit stalen buisprofiel 60/60/2mm, met horizontale 
liggers van 60/40/2 mm.  De vulling van het kader is identiek aan 
het Jungle spijlenhekwerk. De spijlen hebben een diameter van 
22 mm en zijn geplaatst met een maximum tussenafstand van 
110 mm (CE Norm). De ingelaste spijlen dwarsen de bovenligger 
met 200 mm. 1 neuswiel in de onderbalk voor het opvangen van 
de vleugel in de oploopschoen van de slagportiek.      

GELEIDING
De Jungle zelfdragende schuifpoort heeft een inwendige 
geleidingstrein uit kokerprofiel van 100/80/5 mm met 4 
verticale kunststof wielen diameter 188 mm en 2 horizontale 
geleidingswielen met een diameter van 150 mm. Beide wieltypes 
hebben onderhoudsvrije lagers. In de geleidingsportiek zijn 
bovenaan 2 synthetische geleidingswielen ingebouwd voor het 
vasthouden van de vleugel in beweging.                                               

JUNGLE ZELFDRAGENDE SCHUIFPOORT

PORTIEKEN
Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van buisprofiel 
van 80/80 mm op voet voor montage op een betonnen 
fundering. De slagportiek heeft een vangvork bovenaan en een 
oploopschoen onderaan.

AFWERKING
Verzinkt en afgewerkt met een polyester poedercoating. De 
dikte van de zinklaag is 275g/m2, die van de laklaag is minimum 
80 micron. Beschikbaar in de standaardkleuren van Segaf, 
andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

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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