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Aluette Twister

Aluette Twister schuifpoort
De jongste telg in de Aluette familie is de Aluette Twister schuifpoort. 
De vulling van deze moderne poort bestaat uit drie even grote modules 
die naar eigen smaak kunnen ingevuld worden. Horizontale of verticale 
lamellen, al dan niet met tussenruimtes... tientallen combinaties 
zijn mogelijk. Het resultaat is een unieke poort die volledig bij uw 
persoonlijkheid en woning past.

Net als alle andere Aluette varianten, is de Aluette Twister schuifpoort 
volledig opgebouwd uit aluminium profielen, met ingewerkte motorisatie 
en sturingskast. 
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Uw Distributeur:

Productfiche Aluette Twister NL 03-2018

Palen & kader 
De palen van de Aluette Twister schuifpoort zijn vierkante, 
aluminium buisprofielen van 120/130/3 mm, voorzien van 
een aluminium deksel en een voetplaat van 275/350/12 
mm.  Het kader van de Aluette Twister schuifpoort bestaat 
uit een aluminium onderbalk van 210/128 mm met een 
wanddikte van 3 à 4 mm, een aluminium bovenligger van 
108/55 mm met een wanddikte van 3 à 4 mm en een 
vulling met modules naar keuze (zie beschrijving modules 
hieronder).  

Afwerking
Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, 
daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een 
standaard Kopal kleur.  Andere kleuren zijn beschikbaar 
op aanvraag.  Alle aanvullende onderdelen zijn van 
roestvrij staal of aluminium.

Vullingen
  Module Distance 00 Verticaal: Aluminium 

lamellenprofiel 80 x 25 mm, met tand en groef, 
verticaal gemonteerd zonder tussenruimte.

Standaard hoogtes  
Aluette Twister 
schuifpoort (m)

Standaard  
doorgangsopeningen  

Aluette Twister  
schuifpoort (m)

1.00 3.00
1.20 3.50
1.50 4.00
1.80 5.00
2.00

  Module Distance 15 Verticaal: Aluminium 
lamellenprofiel 80 x 20 mm, verticaal gemonteerd 
met een tussenruimte van 15 mm.

  Module Distance 80 Verticaal: Aluminium 
lamellenprofiel 80 x 20 mm, verticaal gemonteerd 
met een tussenruimte van 80 mm.

  Module Distance 00 Horizontaal: Aluminium 
lamellenprofiel 80 x 25 mm, met tand en groef, 
horizontaal gemonteerd zonder tussenruimte.

  Module Distance 15 Horizontaal: Aluminium 
lamellenprofiel 80 x 20 mm, horizontaal gemonteerd 
met een tussenruimte van 15 mm.

  Module Distance 80 Horizontaal: Aluminium 
lamellenprofiel 80 x 20 mm, horizontaal gemonteerd 
met een tussenruimte van 80 mm.

STANDAARD KLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009
steengrijs RAL 7030
kwartsgrijs RAL 7039
antracietgrijs RAL 7016
puur wit RAL 9010
gitzwart glanzend RAL 9005bl
gitzwart mat RAL 9005m
Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik 
altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Alle informatie in deze productfiche is louter informatief en niet bindend. Kopal NV wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


