
SCHUIFPOORT GRANON

www.abchekwerk.nl

Verkrijgbaar in verschillende 
RAL kleuren

Volledig gecertificeerd Ruime keuze uit fraaie 
vlakvullingen





Met afstand de meest veelzijdige krachtpatser.

Speciaal voor deze poortenserie vroegen we architecten een kleurenpallet samen te stellen. Daarnaast kunt u kiezen uit 12 RAL kleuren 
en maar liefst 6 zelfreinigende fijnstructuren waarbij de poort als het ware vanzelf schoon regent. Dankzij de krachtige onderbalk biedt de 
GRANON uitvoeringen in de meest uiteenlopende vlakvullingen. Denk aan strekmetaal, lamellen of geperforeerde plaatvullingen. 
Hieronder een greep uit de talloze mogelijkheden.

Uw smaak er niet tussen?
Neem contact op met de 
ABC hekwerk vestiging 
bij u in de regio!

Uitvoerbaar in de meest uiteenlopende vlakvullingen en RAL kleuren.

De GRANON is onze meest robuuste schuifpoortenlijn voor middelgrote tot grote (industrie)terreinen.  
Een vrijdragende aluminium schuifpoort met een vrije doorgang van 3 tot en met 15 meter en verkrijgbaar in verschillende hoogtes, 
variërend van 1 tot en met 2.50 meter. Op aanvraag kan de GRANON geleverd worden met een nog bredere vrije doorgang,  
tot wel 20 meter! Wanneer dit nog niet voldoende is, zijn deze schuifpoorten ook uit te voeren als dubbele poort waarbij de vrije 
doorgang verdubbelt. Daarnaast zijn de Granon poorten ook uiterst geschikt voor  diverse designvullingen voor zakelijk en particulier 
gebruik.



Afmetingen enkele poort

Vrije doorgang          Poortlengte          Onderbalk          Bovenkoker      Geleideportaal: 150x150 mm               

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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

Vrije doorgang Poortlengte  Onderbalk       Poortkader Geleideportaal Diagonale versteviging              

3000 mm  4300 mm  117x200        

4000 mm  5300 mm  117x200    

5000 mm  6500 mm  117x200        

6000 mm  8000 mm  117x200    

7000 mm  9000 mm  117x200     

8000 mm  10500 mm  150x211     

9000 mm  11500 mm  150x211

10000 mm  13300 mm  150x211

11000 mm  14300 mm  150x350

12000 mm  15800 mm  150x350

13000 mm  16800 mm  150x350

14000 mm  18500 mm  150x350

15000 mm  19500 mm  150x350

80x60          eenzijdige uitvoering  nee           

80x60          eenzijdige uitvoering nee       

80x60          eenzijdige uitvoering nee         

80x60          eenzijdige uitvoering nee          

80x60          eenzijdige uitvoering nee     

100x100         eenzijdige uitvoering nee

100x100         eenzijdige uitvoering nee

100x100         eenzijdige uitvoering nee

100x100         1 geleide portaal  nee

100x100         1 geleide portaal  nee

100x100         2 geleide portalen ja

100x100         2 geleide portalen ja

100x100         2 geleide portalen ja

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



Eigenschappen

Doorgang

Vulling

 

Poortpaal

Noodaccu

Bovenbegeleiding

Overklimbeveiliging

Coating

Bediening

Vrijdragende aluminium schuifpoort met een vrije doorgang van 3 t/m 15 meter.

Op aanvraag zijn doorgangen zelfs tot 20 meter standaard realiseerbaar met één enkele 

schuifpoort.

Spijlen 25 mm, koker 30x30 mm, doorgestoken spijlen 25 mm, perfoplaat, koker ST80,

(geperforeerde) plaatvulling, diverse houtvullingen of staafmat 8/6/8 of 6/5/6 mm.

Geleide- en sluitportaal in dubbele uitvoering. Portaal op voetplaat.

Aandrijving fraai ondergebracht in veilige poortbehuizing.

Geautomatiseerde uitvoering standaard voorzien van noodstroomaccu.

Functionele externe bovengeleiding.

Optioneel voorzien van puntenkam.

Leverbaar in maar liefst 12 RAL kleuren of combinaties, 9 fijnstructuren 

en 6 architectenkleuren.

Handbediend of geautomatiseerd.



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.

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. 

Kwaliteit, design en uitstraling vindt u 
ruimschoots terug in deze prachtpoor-
ten. Bovendien zijn deze schuifpoorten 

modulair samen te stellen, zodat
u uw eigen schuifpoort creëert die 

perfect past bij uw pand en omgeving.

De Granon schuifpoort is op vele 
mogelijke manieren uit te breiden. 

Denk hierbij aan kentekenherkenning, 
intercomsystemen, handzenders, 

telefoonkiezers, Active Fence of 
een voertuigdetectielus.

POORTVEILIGHEID

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




