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De Marquis draaipoort is een sierpoort met spijlen en 
speerpunten. De tussenspijlen onderaan dienden vroeger voor 
het tegenhouden van kleine huisdieren. Vandaag de dag hebben 
deze tussenspijlen eerder een decoratieve functie. De vloeiende 
vorm ‘chapeau Napoléon’ loopt van het midden uit naar de 
zijkanten met een hoogteverschil van ongeveer 30 cm. 

De spijlen van de Marquis draaipoort staan op een afstand 
van 15 cm van elkaar (as op as) en zijn afgewerkt met sierlijke 
speerpunten. De tussenspijlen onderaan zijn van massief staal 
en zijn afgewerkt met een sierlijk leliemotief. Elke vleugel heeft 
een stevige grondgrendel voor blokkering in open of gesloten 
stand. 

Voor de Marquis draaipoort is spijlenhekwerk in dezelfde stijl 
verkrijgbaar om een visueel aantrekkelijk geheel te kunnen 
creëren.

De poort is volledig van gegalvaniseerd staal en is leverbaar met 
een polyester poedercoating in een standaard RAL kleur of een 
RAL kleur naar keuze.
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Productfiche Marquis draaipoort NL 09-2018

PALEN
De palen van de Marquis poort zijn vierkant stalen buisprofielen 
van 120/120 mm. De paallengte is gelijk aan de poorthoogte aan 
de zijkant + de grondspeling (10 cm) + 80 cm.

KADER
Het kader van de Marquis poort bestaat uit stalen buisprofielen 
van 50/50/2 mm, platte profielen van 45/8 mm en ronde 
spijlen met een diameter van 22 mm. De bovenzijde is golvend 
afgewerkt door 2 evenwijdig lopende platte profielen. De spijlen 
dwarsen de onderste ligger en de bovenste platte profielen en 
zijn onderaan recht afgezaagd en bovenaan afgewerkt met een 
sierlijke speerpunt. De spijlen staan op een afstand van 15 cm 
a.o.a. Tussen de spijlen zijn onderaan tussenspijlen aangebracht 
met een sierlijke Franse lelie.

MARQUIS DRAAIPOORT

STANDA ARD HOOGTES  
MARQUIS DRA AIPOORT (M)

STANDA ARD BREEDTES  
MARQUIS DRA AIPOORT (M)

1.80 2.556

2.00 3.156

2.50 3.456

3.756

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.

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.


