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De Radiato draaipoort staat voor klasse en stijl. Door haar 
vormgeving past de poort perfect bij alle bouwstijlen, zowel 
modern als klassiek. De poortvleugels bestaan uit twee 
horizontale profielen, waarop verticaal geplaatste latten van 
50/8 mm gelast zijn.  Doordat de latten met de dunne kant tegen 
de dragers gelast zijn, biedt de Radiato een graduele discretie 
als de poort van opzij benaderd wordt.

Voor het automatiseren van de poort raden wij een 
ondergrondse motor aan. Hiermee kan de poort discreet 
geautomatiseerd wroden, zonder opvallende motoren of 
stangen achter de vleugels. De ruim bemeten palen laten toe 
om bedieningsaccessoires zoals codeklavier of parlofoon in te 
bouwen.

Door de eenvoudige opbouw van de poortvleugel geeft de 
Radiato schuifpoort een mooie en fijn afgewerkte indruk, zonder 
opvallende accessoires of storende elementen. Als daarbij nog 
een passende en klassevolle kleur gekozen wordt, dan is de 
poort op haar mooist.  Wij raden een structuurlak aan, die de 
poort een nog eleganter uiterlijk geeft.
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CONSTRUCTIE
De vleugels van de Radiato draaipoort zijn opgebouwd uit een 
frame van aluminium profielen 60/60 mm, met in het midden 
een horizontaal versterkingsprofiel van 40/20 mm. Op het 
kader zijn aluminium latten van 50/8 mm haaks op de profielen 
gelast, met een spatie van 35 mm tussen de latten.
De vleugels worden aan de draagpalen bevestigd met gelagerde 
scharnieren, die in 3 richtingen verstelbaar zijn.

PALEN
De poortvleugels worden opgehangen aan speciaal geprofileerde 
aluminium palen van 120/120 mm. De draagpalen zijn ingegoten 
in beton.

AUTOMATISERING
De Radiato draaipoort kan op verschillende manieren 
geautomatiseerd worden, maar een ondergrondse motor is aan 
te raden. Door het plaatsen van een ondergrondse motor wordt 
het visuele aspect van de Radiato poort niet verstoord.
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AFWERKING
De Radiato draaipoort is beschikbaar in een 8-tal standaard 
kleuren (zie tabel hieronder) in een glanzende polyester 
poedercoating. Daarnaast is het perfect mogelijk om voor een 
andere RAL-kleur te kiezen of om de poort te voorzien van een 
structuurlak in plaats van een glanzende afwerking.

STANDA ARD HOOGTES RADIATO 
DRA AIPOORT (M)

STANDA ARD DOORGANGSOPENINGEN 
ENKELE RADIATO DRA AIPOORT (M)

STANDA ARD DOORGANGSOPENINGEN 
DUBBELE RADIATO DRA AIPOORT (M)

1.00 1.00 2.00

1.25 1.25 2.50

1.50 1.50 3.00

1.80 2.00 4.00

2.00 2.50 5.00

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.


