
www.legi.de

... van rechts, van links,     
naar buiten, naar binnen...,        

met de VARIO-S -poort is alles mogelijk!

Beslis op
„het laatste

moment”!

 Veilig - geen uitstekende delen
 Onbeperkte toepassingsmogelijkheden
 Op ieder gewenst moment uit te breiden, bijv. met een 

   afsluitbare grondgrendel, met stootbeveiliging, enz.
 Altijd op voorraad - LEGI-VARIO wordt in serie 

  geproduceerd en is daarom altijd leverbaar.
 Helder design, strakke belijning, gladde fronten
 Speciale constructies mogelijk 

 (bijv. staven, getande bovenranden) 

Efficiënt en veiligVARIO-S

LEGI-poort

Grondgrendel

VARIO-S met 2 vleugels 

De constructie van de voor LEGI-
VARIO ontwikkelde grondgrendel 
draagt in hoge mate bij tot de 
veilig-heid, want deze grendel is 
in het VARIO-poortframe geïn-
tegreerd en bij gesloten poort 
vergrendeld en niet toegankelijk. 
Zo worden vooral op schoolplei-
nen, in kinderopvangcentra en op 
sportvelden verwondingen door 
uitstekende stalen delen voorko-
men.

VARIO

De bevestigingselementen van 
de poortvleugels bevinden zich 
in één lijn met de staanders.

Neem rustig de tijd om te beslissen in welke richting de 
poort moet opengaan. Desnoods tot de montage.
De VARIO-poort van LEGI is zo geconstrueerd dat de 
openingsrichting naar binnen of buiten nog kan worden 
bepaald, wanneer er met de montage wordt begonnen. 

Openingsrichting

De staander van de VARIO-poort kan zowel links als rechts 
worden bevestigd en de poortvleugels kunnen zowel naar 
rechts als naar links en zowel naar buiten als naar bin-
nen draaiend worden gebruikt. Ook reeds gemonteerde 
poortvleugels kunnen worden omgebouwd van links- naar 
rechtsdraaiend of omgekeerd.
Zelfs de aansluitstrips voor de hekdelen kunnen aan weers-
zijden worden vastgeschroefd.
Bijzonder variabel dus en de LEGI-dealer heeft altijd de 
passende poort op voorraad!

Insteekcilinderslot 

Insteekcilinderslot met dag- en 
nachtschoot (met geëloxeerde 
klinken en rozetten).



De LEGI-dealer bij u in de buurt

LEGI GmbH
Im Meerfeld 83 - 89
47445 Moers

E-Mail: post@legi.de
Tel.: 0 28 41 / 7 89-0
Fax: 0 28 41 / 7 89-10 www.legi.de

De poort met de viervoudige mogelijkheden

LEGI-poortsysteem

VARIO-S
    Een echte LEGI
          herkent u altijd aan
              de kwaliteit in het Detail.

LEGI-poortsysteem VARIO-S

Mogelijke vleugelbreedtes

1 vleugel: Van 1000 mm tot 3000 mm met 250er-Raster
2 vleugels: Van 2000 mm tot 6000 mm met 500er-Raster

1, 2 of 3 vleugels per poort mogelijk. 

Speciale afmetingen op aanvraag

Poorthoogten en -breedtes
Naast de uit voorraad leverbare deurvleugels met een hoogte 
van 1.000 tot 2.000 mm bij een 200-mm-raster en een breedte 
van 1.000 tot 2.000 mm bij een 250-mm-raster kunnen wij 
natuurlijk ook andere bij de LEGI-hekwerksystemen passende 
maten leveren. De vleugelbreedtes zijn combineerbaar.

Voor nadere informatie en uitvoerig advies kunt u altijd contact 
opnemen met onze leverancier bij u in de buurt. VARIO is alle-
en verkrijgbaar bij de geautoriseerde vakhandel.

van 1.000 tot
2.200 mm
met 200er-
Raster

van 1.000 tot
2.200 mm
met 200er-
Raster

LEGI-poort VARIO-S met 1 vleugel

LEGI-poort VARIO-S met 2 vleugels

LEGI-poort VARIO-S met 3 vleugels

van 1000 tot
2400 mm
met 200er-
Raster

Draaipoort met 1 vleugel
van 1.000 tot 3.000 mm met 250-mm-raster

Draaipoort met 2 vleugels 
van 2.000 tot 6.000 mm met 500er-raster

Draaipoort met 3 vleugels

In tegenstelling tot de meeste traditionele oplossingen steekt 
de VARIO-ophanging niet buiten het poortprofiel uit, maar 
ligt in één lijn met de poort en de staanders.

De poortophaging 
(van binnen af 
gezien) kan met 
behulp van oobouten 
horizontaal en verti-
caal op de millimeter 
nauwkeurig worden 
afgesteld, waardoor 
een exacte uirichting 
van de poort als ge-
heel gewaarborgd 
is.

De poortophan-
ging (van buiten af 
gezien) met stabili-
serende sluitplaat en 
hekaansluiting 
LEGI fit R+K.

Mogelijke poorthoogten

1.000 mm

2.400 mm

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

1.800 mm

2.000 mm

2.200 mm

Meer hoogten op anvraag

Standaardkleuren (SF)

SF I SF II SF III

RAL 6005
Mosgroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 5010
Gentiaanblauw

RAL 6009 
Dennengroen

RAL 7023
Betongrijs

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 9005
Zwart

RAL 3000
Vuurrood

RAL 7030
Steengrijs

Wij leveren op verzoek 
ook andere RAL-kleuren.

Corrosiebescherming  (LKS)

LKS I Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461

LKS IV Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461 en extra gepoedercoat

Dekra-gecertificeerde kwaliteit

Vervaardiging met permanente 
kwaliteitscontrole volgens DIN 
9001:2008
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