Alzebra
Sierlijk duurzame draaipoort

Reeds meer dan
40 jaar is Kopal
de marktleider in
het ontwikkelen
en vervaardigen
van hekwerk en
toegangspoorten
in België.

van
tuinomheining tot
grote schuifpoorten
Dankzij een doorgedreven specialisatie, technologische
voorsprong en een performant productieproces biedt
Kopal hoogwaardig en duurzaam hekwerk en poorten
aan. Onze eigen R&D afdeling volgt de nieuwste
technologieën op de voet en past deze toe bij het
ontwikkelen van nieuwe producten. Vanuit onze
hoofdzetel te Kortemark leveren wij aan onze verdelers
in België en omringende landen. Service is hierbij ons
credo, kwaliteit onze hoofdzorg.

G-poort Traversa
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ALZEBRA

nadruk
op kwaliteit

een oplossing
voor iedere
toepassing

van
tuinomheining tot
grote schuifpoorten

Ons modern machinepark en onze hoog
gekwalificeerde medewerkers staan garant voor
kwaliteit. Dit vormt dan ook de rode draad doorheen
ons hele productieproces. De keuze van het beste
materiaal, het ontwikkelen van de software, de
continue verbeteringen van producten…
Wij doen er alles aan om een perfect product af te
leveren. Onze producten beantwoorden dan ook aan
de strengste veiligheidsnormen.

Voor elk type eigendom heeft Kopal een pasklare
oplossing. Of het nu voor een particuliere woning,
openbare locatie of industriële site is, u kunt steeds
putten uit een brede waaier aan mogelijkheden:
schuifpoorten, draaipoorten, tuinomheiningen,
staalmatpanelen, hekwerk, toegangscontrole…
Ons assortiment is in de loop der jaren uitgegroeid
tot een zeer ruim en volledig pallet, dat bovendien
perfect op elkaar afgestemd is.

Al onze producten zijn verkrijgbaar in tal van
afwerkingen: in aluminium of staal, vrijdragend of op
rail, manueel of met motor, warmbad verzinkt en/of
gecoat… U kan in alle vrijheid het product uitkiezen
dat het best bij u past. Hebt u specifieke noden
of wensen? Kopal is sinds jaren gespecialiseerd in
producten op maat. Bij ons kunt u dan ook terecht
voor een product dat aangepast is aan uw behoefte,
stijl en leefwijze.

Tuinpoort Grace

Tournedome
draaitrommel

Draaipoort Rondo

Aluette schuifpoort

ALZEBRA
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Rust roest ?
Dit geldt niet voor een Alzebra!
Hij is helemaal uit aluminium
gemaakt en zo zeer goed
bestand tegen corrosie.
Een poort voor het leven.
Lekker duurzaam dus.

voor een horizontaal
of vertikaal verlangen
De KOPAL Alzebra is niet alleen corrosie bestendig maar
voldoet ook aan een horizontaal of vertikaal verlangen.
En zelfs combineerbaar voor twijfelaars. Wat je keuze ook
wordt, deze poort gaat esthetisch volledig op in uw eigen
omgeving. Kies je vorm, je formaat, je kleur en wij creëren
uw Alzebra. Deze duurzame poort sluit je eigendom veilig
af en ongewenst bezoek krijgt geen kans dankzij het
robuuste ingebouwde slot.

KOPAL geeft je vleugels.
Enkel of dubbel. En tevens
in verschillende kleuren.

standaard RAL kleuren
6005

6009

mosgroen
7016

9010

antracietgrijs
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dennengroen

zuiver wit

ALZEBRA

7039
kwartsgrijs
9005 bl
blinkend zwart

7030
steengrijs
9005 m
mat zwart

ALZEBRA
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✔ 100% aluminium
✔ corrosiebestendig
✔ lichte constructie
✔ lange levensduur
✔ 180° draaibaar

robuust ingebouwd slot

180° draaibaar

regelbare scharnieren

... of liever blind?
Veiligheid en privacy zijn voor velen een prioriteit. Ook
voor KOPAL. Wij hielden hier rekening mee en creëerden
daarom de variant ALZEBRA BLIND. Een identieke versie
maar dan met aaneensluitende lamellen die geen enkele
doorkijk toelaten. De Alzebra is tijdloos, makkelijk te
onderhouden, eenvoudig in gebruik.
Stevige, regelbare scharnieren maken het mogelijk
om de poort te openen tot 180° terwijl één of twee
grondgrendel(s) de vleugel(s) vergrendelen.

stevige grondgrendels

ALZEBRA BLIND
zelfde poort echter
zonder doorkijk

6

ALZEBRA

ALZEBRA

7

Alzebra

Levenslang plezier
van esthetische eenvoud
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Technische omschrijving

Vleugel

Vulling

•
•
•
•
•
•

Aluminium buisprofiel met afgeronde hoeken 60/60/3 mm.
Liggers 50/55 mm.
Boven- en onderaan voorzien van gelagerde regelbare scharnieren M16 asmaat.
180° opendraaiend.
Kaderhoogte = hoogte 5 à 10 cm grondspeling (volgens model).
Opgegeven afmetingen zijn benaderend, voor juiste afmetingen vraag naar onze funderingsplannen.

Naar keuze:
• Verticaal ingelaste lamellen = V.
• Horizontaal ingelaste lamellen = H.
• Lamellen profiel 120/25/2 met afgeronde hoeken met een tussenafstand van ± 25 mm.
VARIANT ALZEBRA BLIND
• Aanééngesloten lamellenvulling. Dit maakt inkijken onmogelijk en zorgt voor een optimale privacy.
• Lamellen met tand- en groefuitvoering.
Naar keuze:
• Lamellen 80/25/2 of 200/25/ met tand- groefsysteem.

Palen

Sluitwerk

Afwerking

Handleiding
De Alzebra wordt vergezeld van een duidelijke en
uitvoerige montage- en gebruikershandleiding.
Hierin vindt u o.a. de EG-verklaring van overeenstemming
van uw poort.

• Aluminium geprofileerde hangpaal, sectie 120/130/3 met geprofileerde gleuf voor regelbare
bevestiging van scharnieren.
• Paallengte = hoogte poort inclusief grondspeling +80 cm.
• Zonder draadaansluiting

Notitie

• Ingebouwd roestvrij cilinderslot met dag-en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels.
• Enkele vleugel: 1 grondgrendel opbouw op verticale staander.
• Dubbele vleugel: 2 grondgrendels opbouw op verticale staanders.

Door inwerking van de stralingswarmte van de zon kan
een poort altijd wat uitzetten, vooral bij donkere kleuren.
Vermijd dus donkere kleuren bij poorten die zuidwaarts
gericht staan. Deze uitzetting kan gepaard gaan met lichte
vervorming maar dit beïnvloedt geenszins de levensduur
van de poort.

• Voorbehandeling d.m.v. ontvetten, beitsen en chromateren.
Gecoat:
• elektrostatische poedercoating, laagdikte: ±80 μ.
ALZEBRA

Afmetingen

Hoogte

1.00

1.25

1.50

1.80

2.00

Breedte enkele vleugel

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Breedte dubbele vleugel

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Hoogte

1.00

1.25

1.50

1.80

2.00

Breedte enkele vleugel

1.00

1.50

2.00

Breedte dubbele vleugel

2.00

3.00

4.00

ALZEBRA BLIND
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ALZEBRA

Onderhoud
De laklaag heeft naast zijn esthetische, ook een
beschermende functie voor het onderliggende metaal.
Regelmatig reinigen met zuiver water en een zachte
detergent zijn noodzakelijk.

Garantie
Met betrekking tot de garantieperiode van onze
materialen, geldt het volgende:

• 5 jaar op de coating van de materialen, voor zover
eventuele fouten minstens 1,5% van de totale
oppervlakte bedragen
• 2 jaar op mogelijke fabricagefouten
Met uitzondering van:
• normale slijtage
• mechanische beschadigingen
• beschadigingen die het gevolg zijn van abnormale
klimatologische omstandigheden
• beschadigingen door producten die niet samengaan met
de natuur van de goederen
• toevallige of moedwillige beschadigingen,
onoordeelkundig gebruik of kwaadwillige handelingen
door derden
• het uitvoeren van wijzigingen aan de bestaande
installatie door derden
• wijzigingen en/of uitbreidingen van
overheidsvoorschriften
Van de garantie op corrosie zijn uitgesloten: alle materialen
geplaatst in volgende klimaatklassen:
C5/M: Buiten: kust- en inlandse streken met hoog
zoutgehalte - 2 km vanuit de kustlijn wordt aangemerkt als
C5 - inclusief alle open verbindingen met de zee.
C5/I: Buiten: industriële omgeving met hoge vochtigheid
en agressieve atmosfeer

ALZEBRA
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KOPAL nv
Ieperstraat 75A I B-8610 Kortemark I BELGIUM
tel. +32 (0)51 57 09 00 I fax +32 (0)51 57 09 88
www.kopal.be I info@kopal.be

BRALZ2020NLV01
Kopal bepaalt uitdrukkelijk dat gegevens, afbeeldingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht.
Alle opgegeven afmetingen zijn benaderend. Kopal is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.
Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

