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Draaivleugel- en Klappoorten

LEGI poorten Klassik

Onze zijn ontwikkeld in overeenstemming met de hoge veilig-
heidseisen waaraan in de publieke sector, het bedrijfsleven, de 
industrie en speciale veiligheidszones moet worden voldaan.
De nastelbare, in het frameprofiel geïntegreerde bevestigings-
elementen, de grondgrendel en de slotkast hebben geen 
uitstekende delen die eventueel ongevallen zouden kunnen 

veroorzaken Daarnaast biedt de constructie tegen inbraak, 
doordat het slot aan de buitenkant is beveiligd met een opge-
laste aanslaglijst en de bouten van de nastelbare bevestigings-
elementen van buiten af niet bereikbaar zijn en de poort dus 
niet ongecontroleerd geopend kan worden. 

Staander van aan de
afmetingen van de poort
aangepaste buizen van
vierkantstaal met aangelas-
te, glad afsluitende kopplaat. 
In mogelijkheden voor het
aansluiten van een hek kan
worden voorzien.

Draaivleugel van aan de
afmetingen van de poort
aangepaste rechthoekige 
stalen buizen 30/20 met een
onderlinge afstand van 120 
mm of met ingelast raster. 
Aan de bovenkant kan een 
getande lijst worden aange-
bracht. 

Staander / poortbevestiging Draaivleugel

De poortbevestiging is 
veilig geïntegreerd in het 
frameprofiel en kan alleen 
vanaf de binnenzijde worden 
nagesteld.

Poortopeningshoek maxi-
maal 135 graden (standaard) 
of 180 graden.

De degelijke uitvoering in combinatie met de bijzonder 
goede corrosiebescherming maakt onze poorten tot mar-
kante en altijd functionele toegangsbeveiligingen. De poor-
ten met 1, 2 of 3 vleugels zijn leverbaar met een maximale 
hoogte van 4.000 mm. De maximale breedte per vleugel 
bedraagt 6.000 mm. 

binnenzijde buitenzijde

www.legi.de



Voor een hek en veiligheidspoort van hoge kwaliteit

LEGI-POORT Klassik met Veiligheidshek

LEGI-grondgrendel

LEGI-poort Klassik 2-vleugelig LEGI-matten 
Wij hebben bij iedere poort een bijpassend hekwerk. Neem 
voor meer informatie contact op met uw leverancier. Deze kan 
u vakkundige adviezen geven.

LEGI poorten Klassik

Poorttoebehoren
 profielcilinder met 3 sleutels
 elektrische deuropener
 poortvergrendeling
 inrichting voor intercoms, bellen of 

brievenbussen mogelijk 

LEGI-klaphek Onze grondgrendels zijn veilig in het frame geïntegreerd 
en kunnen alleen in geopende toestand worden bediend. Ze 
kunnen desgewenst worden gesloten met een profielcilinder. 
Insteekcilinderslot, verzinkt, zonder profielcilinder, met VA-kap 
en geëloxeerde klinken en rozetten. 

LEGI-klaphekken, 
die wij hebben ontwikkeld voor bijzondere situaties voorname-
lijk voor kinderspeel plaatsen openen en sluiten zonder veer. 
Het in een oliebad gelagerde speciale bevestigingselement 
maakt het mogelijk het hek ca. 90 graden te openen en zorgt 
ervoor dat de vleugel automatisch terugkeert in de nulstand. 
Het oliebad heeft bij alle bewegingen een dempende werking.

Klassik-Tor mit Zaunsystem R-L.Q2 uno RVeiligheidshek LEGI R uno met matten R-L.Q2



Mogelijke poorthoogtenCorrosiebescherming  (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

Mogelijke poortbreedtes

Per vleugel: tot een breedte van 5.000 mm  
1-, 2- of 3-vleugelige poorten mogelijk

De Klassik-poorten worden gebouwd tot een hoogte 
van 4.000 mm.
Meer hoogten op anvraag

Meer breedtes op anvraag

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

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.

De LEGI-dealer bij u in de buurt


