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De Taurus zelfdragende schuifpoorten zijn ontworpen om te 
worden ingebouwd in omheiningen met spijlenhekwerk, maar ze 
kunnen evengoed in andere omheiningstypes gebruikt worden.

De Taurus zelfdragende schuifpoorten bestaan in 4 varianten:
• Traversa: met spijlen die door de bovenste ligger heen gaan
• Rondo: met sierringen tussen de spijlen
• Jumila: een combinatie van Traversa en Rondo
• Lancio: idem als Jumila, maar met sierlijke speerpunten op 

de spijlen

De Taurus zelfdragende schuifpoorten zijn verkrijgbaar in alle 
standaard kleuren van Kopal, maar kunnen ook in een andere 
RAL-kleur geleverd worden, mits speciale bestelling.

TAURUS ZELFDRAGENDE SCHUIFPOORT 



Handzamestraat 4
8610 Kortemark
T. 051 56 99 41
F. 051 56 84 42
Info@segaf.be

Westvaartdijk 93
1850 Grimbergen
T. 02 252 52 05
F. 02 252 55 09
www.segaf.be

Productfiche Taurus zelfdragend NL 11-2018

TAURUS ZELFDRAGENDE SCHUIFPOORT

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.

RondoTraversa

Jumila Lancio

CONSTRUCTIE
De Taurus zelfdragende schuifpoorten hebben een onderbalk in 
stalen buisprofiel van 200/100/3.5 mm. Het kader is gebouwd in 
kokerprofiel 100/60 mm. De spijlen in de poortvleugel zijn 25 of 
30 mm in diameter, afhankelijk van de poorthoogte. De afstand 
tussen de spijlen bedraagt 150 mm a.o.a. De grondspeling is 
/- 15 cm. De poortvleugel is voorzien van een vlinderslot met 
roestvrije cilinder en 3 sleutels. 

PORTIEKEN
Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van kokerprofiel 
van 80/80 mm, op voetplaat van 420/245/10 mm met 
sleufgaten 21 x 30 mm voor bevestiging op betonfundering. 
De geleidingsportieken zijn voorzien van 2 horizontale 
geleidingswielen en 1 verticaal drukwiel.

VERSIES
• Traversa: met spijlen die de bovenligger dwarsen en 

bovenaan afgeschuind zijn
• Rondo: met spijlen waartussen sierringen met een 

diameter van 126 mm (sectie 16/10 mm) zijn aangebracht, 
afgeboord met een plat ijzer van 45/8 mm. 

• Jumila: een combinatie van Traversa en Rondo. De spijlen 
dwarsen de bovenligger en zijn bovenaan afgeschuind. 
Tussen de spijlen zijn sierringen ingelast, afgeboord met 
een plat ijzer.

• Lancio: idem als Jumila, maar met sierlijke speerpunten op 
de spijlen.

AFWERKING
Verzinkt en afgewerkt met een polyester poedercoating. 
Aanvullende onderdelen zijn van aluminium of roestvrij staal 
gemaakt. Beschikbaar in de standaardkleuren van Segaf, 
andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.
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