
• Stijlvol  • Eigentijds  • Robuust

De aluminium Modius draaipoort combineert een robuuste constructie met een stijlvol uiterlijk. De diverse keuze 

aan vullingen biedt voor ieder wat wils. Door de weggeslepen lasnaden en de moderne aluminium scharnieren heeft 

de poort een zeer strakke en moderne uitstraling. 

De Modius draaipoorten zijn voorzien van een RVS insteekslot dat naar wens gecombineerd kan worden met 

een elektrische opener. De vulling wordt voor het lassen in de poort gezet, waardoor deze niet demontabel is. 

Enkele looppoorten met een breedte van 1000 en 1200 mm worden voorzien van een scharnier/dranger in één. 

Normaal optie, bij Hitmetal standaard! Dubbele poorten worden voorzien van een ingebouwde grondgrendel.

De Modius draaipoort is dé ideale poort om bijzondere gebouwen of terreinen op een passende manier af te sluiten.
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Modius DRAAIPOORTEN
Kleurstellingen
De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennengroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010 
helderwit

Overige kleuren op aanvraag.

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 om doorkijk te voorkomen
•   Poortpalen voorzien van aangelaste gaaskam
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