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Voorzien van unieke 
matstructuur coating

Volledig gecertificeerd
en 5 jaar garantie op de coating

Ruime keuze uit fraaie 
vlakvullingen en opties





De beste schuifpoort in zijn soort.

De Duran INDUSTRIAL met een vrije doorgang van 3 t/m 10 meter (of zelfs tot 20 meter bij een dubbele uitvoering) en een maximale hoogte 
tot wel 2.5 meter is verkrijgbaar met een spijlenvulling ø30mm, koker 30mm (recht of doorstekend) of koker 25 x 25mm overhoeks of 
dubbelstaafmatvulling.  

De Duran DESIGN met een vrije doorgang van 3 t/m 7 meter (of 14 meter bij een dubbele uitvoering) en een maximale hoogte tot 2 meter
biedt ontzettend veel mogelijkheden op het gebied van vlakvullingen!  

Schuifpoort DURAN INDUSTRIAL of DESIGN.

De DURAN schuifpoort van ABC Hekwerk is een veilige en door het slimme design bijzonder duurzame aluminium 
schuifpoort voor zowel zakelijk als particulier gebruik! 
Deze zeer stille (max. 65 dB) enkele of dubbele schuifpoort is voorzien van de nieuwste technologieën en is succesvol getest op alle 
huidige, strenge en relevante veiligheidsnormen (Europese norm EN 13241/1). Het bewijs dat een schuifpoort bijzonder sterk én 
uiterst veilig  kan zijn. In de aandrijfzuil zijn meerdere type motoren met diverse loopsnelheden variërend van 18 tot 50 centimeter 
per seconde mogelijk. Bovendien is de aandrijving fraai weggewerkt in de aandrijfzuil. 
De schuifpoorten worden standaard voorzien van een unieke robuuste matstructuur-coating in de kleur Antracietgrijs (RAL 7016), 
Gitzwart (RAL 9005) of Donkergroen (RAL6009), waarbij de poortvulling vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelingstechniek 
heeft ondergaan: de beste corrosiebescherming voor aluminium profielen! De profielen hebben hierdoor een betere weerstand in 
agressieve omgevingen zoals kuststreken, zware industriezones en stedelijke gebieden.
De SEASIDE-lakbescherming biedt vele voordelen: zo blijft de kleur mooi, minder snel krassen, betere UV-resistentie en de poort is ook 
nog eens beter bestand tegen diverse weersinvloeden. 
De Duran schuifpoort is onder te verdelen in twee type schuifpoorten; INDUSTRIAL of DESIGN. 



VULLING DURAN INDUSTRIAL

Staafmat Draaddikte 6/5/6 of 8/6/8 mm

Doorgestoken spijl of puntenkam

Ronde of vierkante spijlen

De DURAN schuifpoort van ABC Hekwerk kan voorzien worden 
van een dubbelstaafmatvulling in twee verschillende combinaties 
draaddiktes te weten 8/6/8 (horizontale draden met een dikte van 
8 mm en verticale draden met een dikte van 6 mm) en 6/5/6 (ho-
rizontale draden met een dikte van 6 mm en verticale draden met 
een dikte 5 mm).

Bij een hoogte vanaf 150 cm kan de schuifpoort over de gehele 
poortvleugel voorzien worden van een puntenkam of van 
(afgeschuinde) doorgestoken spijlen. Zo kan de schuifpoort perfect 
worden gecombineerd met bijpassend spijlenhekwerk.

De verticale spijlen, rond of vierkant, zijn stevig verankerd tussen de 
liggers. Er bestaat ook een mogelijkheid om de vierkante spijlen 
overhoeks in het frame te plaatsen.



VULLING DURAN DESIGN

Alu vulprofiel 80/100 verticaal of horizontaal

Shutters Horizontaal

Volledig dichte aluminium plaat

Deze designschuifpoort kenmerkt zich door het toepassen van 
aluminium profielen, die met een tussenafstand van ca. 20mm in de 
poortvleugel geplaatst worden, waardoor op een speelse manier de 
zichtlijn wordt onderbroken. Het aluminium vulprofiel is verkrijgbaar 
in de afmeting 30x25 mm en 80x25mm. Beide afmetingen kunnen
horizontaal of verticaal in de poortvleugel worden gemonteerd.

Zichtdicht vanaf de buitenzijde, maar aan de binnenzijde toch kunnen 
zien wie voor uw schuifpoort staat? 
Dat is mogelijk met deze fraai vormgegeven shutters!
De shutters worden onder een bepaalde hoek in de schuifpoortvleugel 
geplaatst, wat u de gewenste privacy geeft.
De aluminium shutters geven sfeer in iedere buitenruimte, zijn 
duurzaam en speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen een gematigd 
zeeklimaat.

Met behulp van een uniek bevestigingssysteem, wordt een aluminium 
plaat trillingvrij en geluiddempend in de schuifpoortvleugel 
gemonteerd. Hierdoor zien beide zijden van de schuifpoortvleugel 
er ook nog eens hetzelfde uit!



 Aluminium Tand/groef profiel 100/200 mm

45° Parallel 70/100 mm Horizontaal
De parrellel gevormde profielen worden onder een hoek van 45° in de schuif-
poortvleugel geplaatst. Hierdoor ontstaat het zogenaamde Louvre effect. 
Dit ontwerp is geïnspireerd op de traditionele Louvre luiken en deuren die je 
onder andere op het Franse platteland tegenkomt.

De aluminium profielen van deze Design poort worden middels een 
tandgroefverbinding met elkaar verbonden, wat zorgt voor een perfect 
gesloten systeem. De profielen zijn aan de boven- en onderzijde voorzien 
van afgeschuinde kanten, waardoor er een v-vormig groefje ontstaat 
tussen de twee profielen, ook wel visbek motief genaamd.
De aluminium vulprofielen zijn verkrijgbaar in twee afmetingen: 
- 100x25 mm
- 200x25mm 
(horizontaal of verticaal in de poortvleugel bevestigd).

VULLING DURAN DESIGN

 Poortautomatisering van Europese kwaliteit!
Onze schuifpoortaandrijving kenmerkt zich doordat de automatisering onzichtbaar is geïntegreerd in de modern designde geleidestaander van de schuifpoort. 
Kolomaandrijvingen zijn al tientallen jaren DE ingenieuze poortaandrijvingen voor veeleisend gebruik in zowel de particuliere- als zakelijke sector. 
De aandrijfkolom heeft een afmeting van 250x180 mm, wat zorgt voor een optimale stabiliteit en bied voldoende ruimte voor het inbouwen van randapparatuur.

De voordelen van kolomaandrijving:
• Geen zichtbare aandrijftechniek.
• Stekker in stopcontact, testopening uitvoeren, handzender inlezen en de schuifpoort is klaar voor gebruik.
• Aanzienlijke besparing montagetijd.

De schuifpoortaandrijving is eenvoudig te bedienen met nagenoeg ieder toegangscontrolesysteem. De aandrijving voldoet aan alle essentiële Europese 
veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen die aan de aandrijving wordt gesteld, wat zichtbaar is middels de CE-markering op de aandrijving.

De aandrijfmotoren zijn in 3 nagenoeg fluisterstille varianten beschikbaar:
• 180 i met een snelheid van 18 cm per seconde • 250 i met een snelheid van 25 cm per seconde • 500 i met een snelheid van 50 cm per seconde.



Afmetingen enkele poortAfmetingen enkele poort

Vrije doorgang          Poortlengte          Onderbalk          Bovenkoker      Geleideportaal: 150x150 mm               

Afmetingen Duran DESIGN * Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. 
   ABC Hekwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. 

Vrije  Poortlengte Benodigde beschikbare ruimte    Onderbalk            Bovenkoker                 Geleideportaal 
doorgang   Handbediend           Automatisch               
3000 mm 4600 mm 7616 mm          7690 mm

4000 mm 570 mm 9716 mm          9790 mm

5000 mm 670 mm 11716 mm           11790 mm      

6000 mm 8200 mm 14216 mm          14290 mm   

7000 mm 9200 mm 16216 mm          16290 mm  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering        

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

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

Afmetingen enkele poort

Vrije doorgang          Poortlengte          Onderbalk          Bovenkoker      Geleideportaal: 150x150 mm               

Afmetingen Duran INDUSTRIAL * Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. 
   ABC Hekwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. 

Vrije  Poortlengte Benodigde beschikbare ruimte    Onderbalk            Bovenkoker                 Geleideportaal 
doorgang   Handbediend           Automatisch                
3000 mm 4600 mm 7616 mm          7690 mm

4000 mm 570 mm 9716 mm          9790 mm

5000 mm 670 mm 11716 mm           11790 mm      

6000 mm 8200 mm 14216 mm          14290 mm   

7000 mm 9200 mm 16216 mm          16290 mm  

8000 mm 10700 mm 18716 mm          18790 mm     

9000 mm 11700 mm 20716 mm          20790 mm

10000 mm 13200 mm 23216 mm          23290 mm

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering        

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

250x160         140x75          eenzijdige uitvoering  

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



RAL 6005 RAL 9005

RAL 6009 RAL 7016

STANDAARD RAL KLEUREN *Overige kleuren op aanvraag

Eigenschappen

Doorgang 

Vulling

Overklimbeveiliging

Coating

Poortpaal

Poortsnelheid

Noodaccu

Verlichting

Bediening 

Oploopwiel

Sleutelschakelaar

Set fotocellen

TYPE INDUSTRIAL: vrije doorgang van 3 t/m 10 meter 
TYPE DESIGN: vrije doorgang van 3 t/m 7 meter

Zie volgende pagina’s

Puntenkam of “doorstekende” spijlen bovenzijde mogelijk. 

Standraad leverbaar in 4 RAL-kleuren matstructuur-coating. 

Geleide- en sluitportaal optioneel in dubbele uitvoering. Portaal op voetplaat.
Aandrijving fraai ondergebracht in veilige aandrijfzuil.

18, 25 of 50 cm per seconde.

Optioneel.

Knipperlamp incl. LED verlichting (Oranje / wit licht)

Handbediend of geautomatiseerd.

Optioneel (standaard vanaf 7 mtr.)

Optioneel

Binnen en buitenzijde



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

Duran: De perfecte mix van design en veiligheid 

Bij ABC Hekwerk besteden we veel 
aandacht aan de veiligheid van onze 

poorten. De poorten van ABC Hekwerk 
voldoen daarom altijd aan de actuele 

wet- en regelgeving. 

Duran schuifpoorten worden o.a. 
toegepast bij bedrijfsgebouwen, 

kantoorpanden, opslagterreinen, tuin 
en landschap, vliegvelden, onderwijs-

instellingen maar ook bij particulieren.

Jouw DURAN is voorzien van een 
hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelings-

techniek voor een betere weerstand in 
agressieve omgevingen zoals kuststreken, 

zware industriezones en stedelijke gebieden.

VEILIG

OVERAL TOEPASBAAR

SEASIDE-lakbescherming



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




