
STAAFMAT POORT 

www.abchekwerk.nl

Optioneel te voorzien van 
puntenkam als overklimbeveiliging

Breed inzetbaar voor
zowel MKB, industrie of particulier

Vrije doorgang van
1 tot wel 10 meter





Staafmat, de perfecte combi van duurzaamheid en veiligheid.
Onze dubbelstaafmat poorten bieden een hoge mate van veiligheid. Dat komt omdat onze oplossingen bestaan uit een draadmat met ma-
zen van vijf bij twintig centimeter, die is opgebouwd uit verticale staven met aan weerszijden een sterke horizontale staaf. De gehele poort is 
warmbad verzinkt en vervolgens gepoedercoat, de slotkast en slotvanger is van aluminium. Hierdoor is de poort optimaal beschermd tegen 
weersinvloeden. Het is mogelijk om vanaf een hoogte van 1.50 m de poort te voorzien van overklimbeveiling middels een puntenkam. 
De poort kan op nagenoeg elke maat geproduceerd worden. 

ABC levert staafmat draai- en schuifpoorten, handbediend of geautomati-
seerd. Zelfs staafmat design- en sierhekwerken en bijpassende poorten zijn 
leverbaar. De poortpalen worden uitgegraven en aangestort met de benodig-
de hoeveelheid beton om te zorgen voor voldoende stabiliteit. Voor de be-
vestiging op betonnen of stenen laag kunnen de poortpalen geleverd worden 
met een voetplaat. Het geheel is verzinkt en optioneel verkrijgbaar in elke 
gewenste RAL-kleur. Informeer hierover bij de ABC Hekwerk specialist bij u in 
de buurt.

Meest toegepaste hekwerkoplossing van Nederland.



Afmetingen enkele poort

Vrije doorgang          Poortlengte          Onderbalk          Bovenkoker      Geleideportaal: 150x150 mm               

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen *Maten zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Breedte vleugel Breedte doorgang Scharnier  Breedte vleugel Breedte doorgang Scharnier                      

1000 mm  1090 mm  M16-180°        

1250 mm  1340 mm  M16-180°     

1500 mm  1590 mm  M16-180°        

1750 mm  1840 mm  M20-180°    

2000 mm  2090 mm  M20-180°     

2250 mm  2340 mm  M20-180°     

2500 mm  2590 mm  M20-180°

3000 mm  3090 mm  M20-180°     

3500 mm  3590 mm  M20-180°     

4000 mm  4090 mm  M20-180°     

4500 mm  4590 mm  M20-180°     

5000 mm  5090 mm  M20-180°         

2000 mm  2145 mm  M16-180°        

2500 mm  2645 mm  M16-180°     

3000 mm  3145 mm  M16-180°        

3500 mm  3645 mm  M20-180°    

4000 mm  4145 mm  M20-180°     

4500 mm  4645 mm  M20-180°     

5000 mm  5145 mm  M20-180°

5500 mm  5645 mm  M20-180°     

6000 mm  6145 mm  M20-180°     

7000 mm  7145 mm  M20-180°     

8000 mm  8145 mm  M20-180°     

9000 mm  9145 mm  M20-180°

10000 mm    10145 mm  M20-180°

De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm. Vanaf 1500 standaard voorzien van puntenkam.

Breedte enkele poort      Breedte dubbele poort               



Eigenschappen

Poortpaal

Fundatie

Draad

Vulling

Coating

Hang- en sluitwerk

Optie 

Vastzetten vleugel

Koker 60 x 60 mm tot 150 x 150 mm, verlengd of met voetplaat. Afgesloten met kap 

Optie: poedercoating. Zie coating.

Aangestort met beton.

Staaldraad horizontaal 2 x 8 mm. verticaal 1 x 6 mm. 

Andere draaddiktes op aanvraag.

Dubbelstaafmat 8/6/8 mm. Maaswijdte 50 x 200 mm. Andere maaswijdtes op aanvraag.

Poedercoating na het verzinken in elke gewenst RAL-kleur volgens NEN 15773.

Verstelbare scharnieren, draaihoek 90° of 180°, rvs dag- en nachtslot, rvs deurkruk, 

aluminium slotkast en slotvanger, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).

Muurscharnieren. Elektrische bediening.

D.m.v. in poortvleugel ingebouwde grendel met grondgrendelblok.



OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Onze dubbelstaafmat poorten en 
alles wat daarbij komt kijken

 voldoet aan de laatste 
wet- en regelgeving.

Dubbelstaafmat hekwerk is op veel 
plaatsen toepasbaar zoals bijvoorbeeld 

bij tuin en landschap, 
bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, 

luchthavens of parkeergarages.

Dubbelstaafmatpoorten zijn eindeloos 
uit te breiden. Denk aan een 

poortvanger, elektrische bedieining, 
privacyband, deurdranger, 

verschillende typen sloten etc.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN

OPTIES



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




