
Deze fraaie lichtgewicht draai- en schuifpoorten van gepoedercoat 
aluminium sluiten benodigde doorgangen doeltreffend af en zijn 
uitstekend te combineren met alle typen geluidsschermen van  
Kokosystems B.V. 
 
Voordelen 
- Klantspecifiek maatwerk in breedte, hoogte, uitvoering en kleur
- Deuropening tot maximaal B=400cm en H=450cm  
- Hoge geluidsisolatie  
- Diverse manieren van vergrendeling 
- Direct rust, privacy en veiligheid 
- Scherp geprijsd en korte levertijd
- Onderhoudsvrij en lange levensduur > 25jr.  

Plaatsing 
Bij draaideuren en -poorten wordt een compleet kozijn of een 
zijkozijnstijl incl. deurblad tussen H-vormige verzinkte (type HEA of 
IPE) palen (of staanders) gemonteerd, waarbij de kozijnstijl van de 
deur naadloos tegen de voorgeboorde palen wordt vastgezet met 
RVS zeskantbouten welke door het kozijn worden geboord. 
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MEER INFORMATIE:
NOISE SOLUTIONS BV

Tassijnslaan 11  -  9120  -  Haasdonk
T: +32(0)3/303.42.44 

info@noisesolutions.be
www.noisesolutions.be

Varianten en eigenschappen 
Aluminium geluidsscherm deur varianten:

Eigenschappen: Aluminium  
draaideur

Aluminium dubbele 
draaideur

Aluminum dubbele  
schuifpoort

Specificatie Enkeldraaiend, 
voorzien van 
zijstijlen, met of 
zonder boven-
dorpel 

Dubbeldraaiende deur 
voorzien van zijstijlen, mét 
of zonder bovendorpel

Dubbele schuifpoort aan 
geleiderail

Geluidsisolatie 
EN1793-2

Rw=29dB, 
DLr=25dB, Cat. B3

Rw=29dB, DLr=25dB, 
Cat. B3

Rw=29dB, DLr=25dB, 
Cat. B3

Massa deurpaneel 12 kg/m2 12 kg/m2 12 kg/m2

Maximale opening 200cm 400cm 400cm

Maximale hoogte 
zonder bovendorpel 

250cm 350cm n.v.t.

Maximale hoogte 
met bovendorpel

250cm 450cm 450cm

Vergrendeling dag en nachtslot 
met cilinder

haakslot met cilinder of 
overslaggrendel +  
valgrendel of  
kantschuifhuis

haakslot met cilinder of 
overslaggrendel

Opmerking: links of rechts-
draaiend 

vergrendeling aan  
binnen- of buitenzijde

toegepast bij  
onvoldoende draairuimte 

Overige specificaties: 
Standaard deuropening: 90, 100, 150, 300 en 400cm
Standaard deurhoogte:   200, 220, 250, 300 en 350cm
Uitvoering deuren:  Aluminium voorzien van tweelaags  
   poedercoating
Klantspecifieke afm.  Iedere tussenliggende maat afgerond op   
   1mm 
Standaard kleur:   Donkergroen RAL 6007 of antraciet RAL 7016
Optionele kleuren: Alle overige standaard RAL of RAL design  
   kleuren 
Stijlen:   Verzinkte stalen IPE of HEA paal, voorzien van  
   montagegaten, optioneel gepoedercoat
Fundatie:   Palen in geboord gat, afgevuld met beton of  
   ingetrilde stalen fundatie- of buispaal
Optioneel:  - absorberende uitvoering aan geluidszijde 
   - loopdeurtje in dubbele draaipoort 
   - alarmslot 
   - overklimbeveiliging (puntenrij) op deur 
   - poort automatisering (met afstandbediening)  
 
Technische documentatie
Noise Solutions kan desgewenst alle benodigde documenten voor een 
eventueel benodigde bouwaanvraag verzorgen zoals tekeningen, test-
rapporten en berekeningen. Bij een offerteaanvraag wordt standaard 
een plattegrond, foto-overzicht en constructietekening bijgeleverd. 

Onderhoud
De aluminium deuren en poorten zijn volledig onderhoudsvrij!


