
• Stijlvol    • Modern

De volledig dichte en strakke vulling van de Styx Trento maakt deze draaipoort tot een stijlvolle en moderne poort. De 

stevige aluminium planken van 100x10 mm zijn door middel van het tand en groef systeem aan elkaar geschakeld in het 

frame gemonteerd. De perfecte afwerking en fraaie onderdelen zorgen voor een compleet geheel.

Met de Styx draaipoorten komt Hitmetal tegemoet aan de eisen van de moderne gebruiker. Door de vulling van de 

poorten blijft privacy optimaal gewaarborgd. Het robuuste kokerframe geeft de poort een stevig en stijlvol aanzien. De 

Styx poorten zijn voorzien van een RVS insteekslot dat beschikbaar is in handbediende of elektrische uitvoering. De 

regelbare 180º scharnieren maken het mogelijk om de poort zeer nauwkeurig af te stellen.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Styx draaipoorten op maat te leveren. Om doorkijk te 

voorkomen kunnen speciale L-lijnen worden bijgeleverd die op de poortpaal en kopstijl kunnen worden gemonteerd.

Styx Trento
                     DRAAIPOORTEN
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Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

Styx Trento
                      DRAAIPOORTEN

Coating
Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen 
voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. 
Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties
• Hoekprofiel met bevestigingsgaten om doorkijk te voorkomen
•  Poortpalen op voetplaat 
•  De poort is af te hangen aan een muur 
•  De poort is te voorzien van een sluiting/aanslag op de muur 
•  90º scharnieren i.p.v. 180º

Technische specificatie
• Gelast kader uit stalen kokerprofielen 60x50 mm   
• Bodemvrijheid = 100 mm 
• Vierkante poortpilaster zijn 900 mm verlengd
• Vulling van de poort: lamellen uit kokerprofiel 100x10 

•  Sluiting met hybride slot met RVS valhaak, het slot wordt geleverd in 
combinatie met een slotvanger en een aluminium deurkruk

•  Dubbele poorten en enkele poorten vanaf 1500 mm doorgang 
zijn standaard voorzien van een inwendige grondgrendel type Suby 
(dieptevergrendeling 120 mm)

Kleurstellingen
Basis is: verzinkt NEN-EN-ISO 1461. 
De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennengroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010 
helderwit

Overige kleuren op aanvraag.

Matentabel
Enkele en dubbele draaipoorten Trento zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1500, 1800 en 2000 mm

Afmeting tussen de palen 1500 t/m 2000 mm hoog

Enkele poort Dubbele poort Scharnier- & Sluitpaal

1105 2190 80x80

1305 2590 80x80

1505 2990 100x100

1805 3590 100x100

2005 3990 120x120

2305 4590 120x120

2505 4990 150x150

Alle maten in mm.

Uw dealer:

Hang- en sluitwerk

Scharnier 180° opendraaiend, 
4-Dimensionaal regelbaar

Sluiting d.m.v. een Hybride slot Slot voorzien van RVS valhaak 
en klink

Poortvleugel standaard voorzien
van 1 vergrendelstang Suby
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