
Strenge eisen
De Educade draaipoort voldoet aan de strengste 
eisen op het gebied van kindvriendelijkheid. De 
poort heeft geen uitstekende delen. Door de 
hooggeplaatste draai-/duwsluiting is de poort 
bijna niet te openen door kleine kinderen. De kans 
op inklemming is minimaal. Kinderen kunnen er 
ook niet onderdoor of overheen. De Educade 
draaipoort kan tot maximaal 90 graden open-
draaien. 

Als aanvulling op het kindvriendelijke spijlenhekwerk Educade ontwikkelde B&G een 
bijpassende draaipoort. Met poort en hekwerk voorkomt u dat kinderen het terrein van uw 
school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf ongeoorloofd verlaten. Ook fungeert de 
omheining als een duidelijke grens voor ongewenste bezoekers.

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series
Comfort-Turner
Educade draaipoort
Pro-Turner
Eco-Turner

Toepassing
• scholen
• peuterspeelzalen
• kinderdagverblijven
• speelplaatsen

D
R

A
A

IPO
O

R
T

‘Kindvriendelijk en veilig 
Educade draaipoort 

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  ED-0218



Uitvoering

Poortframe
• boven- en onderligger/voorstijl: 
 stalen kokerprofiel 60 x 40 mm
• achterstijl: rond 41,5 mm
• spijlen: rond 25 mm, tussen de liggers

Poortpalen
• stalen kokerprofiel 60 x 60 mm
• afwerking: zwarte kunststof afdekkap

Ophanging
• aan poortpalen met klemvrije, na-regelbare  
 scharnieren

Sluiting
•  voorzien van een dag- en nachtslot met 

afgeschermde schoot
• bediening alleen door druk-/draaibeweging

Oppervlaktebewerking
• thermisch verzinkt
•  thermisch verzinkt, daarna gepoedercoat

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

Montage
Poortpalen
• standaard: inheien tot een diepte van circa 900  
 mm 
•  bij betonnen ondergrond: montage met 

aangelaste voetplaat
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Educade

www.bghekwerk.nl

www.bghekwerk.be

 Educade type 125 (enkel) 150 (enkel) 250 (dubbel) 300 (dubbel)
 
  Netto doorgang 1230 1530 2530 3130
 Hoogte  1250 1250 1250 1250

 Poortframe
        
 Achterstijl rond 41,5 rond 41,5 rond 41,5 rond 41,5
 Boven-/onderligger 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40
 en voorstijl

 Spijlen rond 25  rond 25 rond 25 rond 25
 Hart op hart 100 100 100 100 

 Poortpalen
        
 Type poortpaal 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
 Inheidiepte 900 900 900 900
 
           maatvoering in ca. mm


