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De sterkste poort in zijn soort Buitenbeveiliging 
voor particulier en zakelijk

Vrije doorgang van
1 tot wel 10 meter





Ambassador: de sterkste poort in zijn soort.
Voor wie design minstens zo belangrijk vindt als functionaliteit, hebben wij onze draaipoort Ambassador. Deze enkele of dubbele draaipoort 
zorgt voor een robuuste en elegante afsluiting van doorgangen. Ambassador is geschikt voor eenvoudig tot intensief gebruikt, onderhouds-
vrij en voorzien van kwaliteitshang- en sluitwerk, sloten, Secura beveiligingsnok, en een grondgrendel. Deze draaipoort kunt u uitstekend 
combineren met Ambassador spijlenhekwerk.

De poorten kunnen handbediend, maar ook elektrisch aangedreven worden 
geleverd. Bij de dubbele draaipoorten openen beide poortdelen gelijktijdig. 
De draaihoek waarmee de poortvleugel tot tegen het hekwerk draait, biedt 
maximaal gebruik van de toegangsbreedte. De Safira draaipoort is standaard 
volbad verzinkt en kan worden voorzien van een duurzame coating in een 
RAL-kleur, zoals donkergroen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Ook andere 
RAL-kleuren zijn in overleg mogelijk. Net wat u wenst.

Betrouwbare en veilige afsluiting van uw doorgang.



Afmetingen enkele poort

Vrije doorgang          Poortlengte          Onderbalk          Bovenkoker      Geleideportaal: 150x150 mm               

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen *Maten zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Breedte vleugel Breedte doorgang Scharnier  Breedte vleugel Breedte doorgang Scharnier                      

1000 mm  1090 mm  M16-180°        

1250 mm  1340 mm  M16-180°     

1500 mm  1590 mm  M16-180°        

1750 mm  1840 mm  M20-180°    

2000 mm  2090 mm  M20-180°     

2250 mm  2340 mm  M20-180°     

2500 mm  2590 mm  M20-180°

3000 mm  3090 mm  M20-180°     

3500 mm  3590 mm  M20-180°     

4000 mm  4090 mm  M20-180°     

4500 mm  4590 mm  M20-180°     

5000 mm  5090 mm  M20-180°         

2000 mm  2145 mm  M16-180°        

2500 mm  2645 mm  M16-180°     

3000 mm  3145 mm  M16-180°        

3500 mm  3645 mm  M20-180°    

4000 mm  4145 mm  M20-180°     

4500 mm  4645 mm  M20-180°     

5000 mm  5145 mm  M20-180°

5500 mm  5645 mm  M20-180°     

6000 mm  6145 mm  M20-180°     

7000 mm  7145 mm  M20-180°     

8000 mm  8145 mm  M20-180°     

9000 mm  9145 mm  M20-180°

10000 mm    10145 mm  M20-180°

De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm. 

Breedte enkele poort      Breedte dubbele poort               



Eigenschappen

Frame/vleugel

Spijlen

 

Poortpaal

Hekwerk aansluiting

Hang- en sluitwerk

Toebehoren

Vastzetten vleugel

Coating

Fundatie

Optie

Liggers 60 x 40/60 x 60 mm, stijlen 40 x 40/60 x 40 mm. 

25 x 25 x 1,5 mm. Optie: Spijlen hart-op-hart 120 of 100 mm. 

Bij poorten hoger dan 1500 mm zijn de spijlen afgeschuind.

Koker 80 x 80 mm tot 150 x 150 mm, verlengd of met voetplaat.

Blind of gezet Ø8 mm aan pilaster.

Verstelbare scharnieren, draaihoek 90° of 180°, rvs dag- en nachtslot, 

rvs deurkruk, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).

RVS, kunststof of aluminium.

In poortvleugel ingebouwde grendel met grondgrendelblok.

Coating na het verzinken in standaard donkergroen (RAL 6009),

antraciet (RAL7016) of zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

Beton.

Muurscharnieren. Elektrische bediening.



OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Ons spijlenhekwerk en 
alles wat daarbij komt kijken

 voldoet aan de laatste 
wet- en regelgeving.

Ambassador spijlenhekwerk is op veel 
plaatsen toepasbaar zoals bijvoorbeeld 

bij tuin en landschap, bedrijfsgebou-
wen, kantoorpanden, luchthavens of 

parkeergarages.

Ambassador spijlenpoorten zijn ein-
deloos uit te breiden. Denk aan een 
poortvanger, elektrische bedieining, 

deurdranger, verschillende typen slo-
ten etc.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN

OPTIES



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




