Bardo tuinpoort

Bardo tuinpoort
De Bardo tuinpoort heeft geen gaasmat, maar ronde spijlen. Daardoor
ziet deze poort er dan ook een stuk zwaarder en steviger uit dan de
andere tuinpoorten in het gamma van Kopal.
De Bardo tuinpoort is in wezen een lichtere versie van de industriële
draaipoorten van Kopal. Dankzij de horizontale tunnelprofielen in het
kader, vermijdt de Bardo poort stofophoping op de vleugels, waardoor
de poort er altijd netjes uitziet.
De Bardo tuinpoort wordt geplaatst op vierkante palen, waarop een
scharniersysteem geplaatst is dat toelaat om de vleugel 180° te draaien.
De Bardo is beschikbaar met enkele of dubbele vleugel in diverse
afmetingen.
Voor de vergrendeling van de Bardo tuinpoort kunt u kiezen uit een
schuifgrendel of een slotkast met cilinderslot.

 www.kopal.be
 info@kopal.be

Bardo tuinpoort

Palen

De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2
mm en zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop.
Iedere paal is voorzien van twee regelbare scharnieren
M12 van roestvrij staal, waarmee de vleugel 180° kan
geopend worden. De lengte van de palen is gelijk aan de
hoogte van de vleugel + de grondspeling + 50 cm.

Kader

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en
nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. Als optie kunnen de
vleugels voorzien worden van een grondgrendel.

Afwerking

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester
poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere
kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Het kader is opgebouwd uit stalen buisprofielen van
40/40 mm verticaal en tunnelprofielen van 40/35
mm horizontaal, met ingelaste, ronde spijlen met een
diameter van 25 mm. De onderlinge afstand tussen de
spijlen bedraagt 12 cm a.o.a.
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STANDAARD KLEUREN

RAL CODE

mosgroen
RAL 6005
dennengroen
RAL 6009
steengrijs
RAL 7030
kwartsgrijs
RAL 7039
antracietgrijs
RAL 7016
puur wit
RAL 9010
gitzwart glanzend
RAL 9005bl
gitzwart mat
RAL 9004m
Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik
altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.
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