Beslag voor metalen poorten

Origineel hang- en sluitwerk voor uw poorten
U merkt het direct wanneer uw
poorten met origineel Poda hangen sluitwerk zijn gemonteerd. De
juiste diktes, stabiele duimen en
verstelbare scharnieren zorgen ervoor dat uw poorten jaar in jaar uit
probleemloos werken. Alle materialen zijn thermisch verzinkt.
Om het u gemakkelijk te maken
hebben we twee verschillende
sets samengesteld. De pakketten
bevatten datgene wat u voor het
monteren van een hek nodig heeft.
Extra sluitwerk en beslag voor speciale installaties zijn als accessoires
verkrijgbaar.
Hang- en sluitwerk voor metalen
hekken
Deze set past zowel op de metalen
als op de lichtgewicht poorten van

Poda, met of zonder gaas. Er wordt
een heksluiting met ketting meegeleverd.
Hang- en sluitwerk voor verstelbare weidehekken
Deze set is geschikt voor het verstelbare weidehek van Poda. Deze
set bevat een grendelsluiting.
Sluitwerk
De keuze van het sluitwerk hangt
ervan af of de poort als enkel hek of
als dubbel hek wordt gemonteerd.
Voor de metalen poort is een beugel met veer beschikbaar. Dit is een
handig accessoire voor als het hek
zowel van binnen als van buiten te
openen moet zijn. Een grendelsluiting heeft ronde beugels rondom
het sluitmechanisme. Dit voorkomt

letsel aan dieren en mensen. Als de
grendelsluiting bij een lichtgewicht
poort wordt gebruikt, is een speciale
pen verkrijgbaar die op de poort kan
bevestigd.
Overslagen zijn zowel verkrijgbaar
met beslag voor een paal als voor
dubbele poorten. De hoge lichtgewicht poorten, 145 cm en hoger,
zijn voorbereid voor montage van
een overslag op een comfortabele
hoogte.
Ander beschikbaar hangwerk is
onder andere een plaatduim voor
montage op een muur of op een
vierkante paal.
Zie de achterzijde voor meer informatie.
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Artikelnummers

Plaatduim voor montage
aan muur /vlakke paal

Hang- en sluitwerk

Hang- en sluitwerk voor metalen en lichtgewicht hek met/zonder gaas
Art.nr. 59031

Hang- en sluitwerk verstelbaar weidehek
Art.nr. 59032
2 st. Duimen met bouten en vergrendelschroeven (5905)
2 st. Oogbouten Ø20 x 220mm (5910)
1 st. Grendelsluiting incl. schroeven voor
montage
(59251)

2 st. Oogbouten Ø20 x 220mm (5910)
2 st. Duimen met schroefdraad,
20 x 250mm (5907)
1 st. Heksluiting met ketting en kram (5908)

Sluitwerk voor enkele poort

Plaatduim voor montage aan muur
of vierkante paal
Art.nr. 5904
Voor het monteren van poort aan muur
Ø20 mm plaatduim
Schroeven voor montage meegeleverd

Heksluiting met ketting en kram
Art.nr. 5908

Beugel met veer, voor metalen hek
Art.nr. 59081

Grendelsluiting
Art.nr. 59251

Sluitingspen metalen poorten, voor
grendelsluiting (niet meegeleverd)
Art.nr. 59257

Overslagbeugel incl. montageplaat
op de paal. Voor lage metalen hekken (t/m 130 cm)
Art.nr. 5990

Overslagbeugel incl. montageplaat
op de paal. Voor hoge metalen hekken (145 cm en hoger)
Art.nr. 5993

Sluitwerk voor dubbele poorten

Overslagbeugel voor lage metalen
hekken (t/m 130 cm)
Art.nr. 5991

Overslagbeugel voor hoge metalen
hekken (145 cm en hoger)
Art.nr. 5992
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