
Veelzijdig
De Comfort-Turner is leverbaar in de uitvoeringen 
Barricade,  Rondissade en Carrade. U kiest daardoor altijd 
voor een poort met een tijdloze, strakke uitstraling. Ook is 
de toegang altijd maximaal: de poort is leverbaar in 
breedtes tot 3 meter in enkele uitvoering (en tot 6 meter 
in dubbele uitvoering) en kan tot 180 graden 
opendraaien. 

Gewoon een degelijke, functionele draaipoort met een aantrekkelijke prijs/
kwaliteitverhouding: dat is de Comfort-Turner van B&G Hekwerk. De poort heeft zich op de 
meest uiteenlopende locaties bewezen. Overal bleek de Comfort-Turner een duurzame 
oplossing voor dagelijks gebruik. 

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series
Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Educade 

Toepassingen
• bedrijfsterreinen
• scholen
• privéterreinen
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‘met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit’
Comfort-Turner 
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* type 300 niet leverbaar in Carrade- uitvoering

UITVOERING

Poortpalen
• stalen kokerprofiel
• afwerking: zwarte kunststof afdekkap 

Poortframe
• koker 60x40 mm
•  Carrade draadmat: ingelaste draadmat met dubbele 

horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale 
draad rond 6 mm, maaswijdte 50x200 mm

•  Barricade spijlen: rond 25 mm, hart op hart afstand 
150 mm. poorten vanaf 1500 mm hoog worden 
voorzien van een puntenkam (35 mm hoge scherpe 
punten)

•  Rondissade spijlen: rond 25, h.o.h. afstand 150 mm, 
aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 
1500 mm hoog, spijlen zijn door de onder- en 
bovenligger gevoerd 

Hang- en sluitwerk
• opbouwslot met europrofielcilinder en kruk
• ophanging met nastelbare scharnieren
• enkele of dubbele grondgrendel: afhankelijk van 

breedte poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel)

Standaardkleuren
• RAL 6009 (dennengroen)
• RAL 6005 (mosgroen)
• RAL 9005 (zwart)
Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opties
• deurdranger: bij breedtes tot 1250 mm 
•  elektrische ontsluiter

Montage
Poortpalen
• standaard: poortpalen inheien tot 900 mm en 

aanstorten met beton
• bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste 

voetplaat

Nederland

Industrieweg 187a

5683 CC Best

Postbus 66

5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666

Fax: (0499) 399 945

info@bghekwerk.nl

 

België

Wayenborgstraat 11

2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400

Fax: (015) 206 200

info@bghekwerk.be
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Comfort -Turner

  
 Comfort-Turner type 100 120 150 200 250 300*
 enkel     

  Netto doorgang* 1050 1200 1500 2100 2550 3000
    
 Comfort-Turner type 200 240 300 400 500 600   
 dubbel
 
 Netto doorgang* 2070 2400 2970 4170 5070 5970
    
 Poortpalen                
 
 Type poortpaal 80x80 80x80 80x80 120x120 120x120 120x120    
 
 Fundering                
 
 Type fundering aangestort aangestort aangestort aangestort aangestort aangestort    
 
 
 Beschikbare hoogtes 800 1000 1250 1500 1800 2000 2250 2500

 Algemeen: 
 poortframe/spijlen

 Poortframe 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40  
 Spijlen rond 25 rond 25 rond 25 rond 25 rond 25 rond 25
 Hart op hart  150 150 150 150 150 150 

www.bghekwerk.nl

www.bghekwerk.be

Maatvoering in ca. mm.


