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De Safe Secure draaipoort is een speciaal door Elreka Hekwerken 

ontwikkelde draaipoort voor het afsluiten van diverse in- en uitgangen 

tussen gebouwen. De Safe Secure is gebruiksvriendelijk, vandaalbestendig 

en heeft een hoge mate van veiligheid. Al het mogelijke is gedaan om 

risico’s uit te sluiten. Een goed voorbeeld hiervan is het in de frame 

geïntegreerde, nauwelijks te forceren deurdranger. Wanneer de poort 

op slot zit is de geleidestang van de dranger en de dagschoot van het 

slot afgeschermd d.m.v. een stalen plaat. Ook zijn er voorzieningen 

gemaakt dat de scharnieren zijn geborgd, de poort is er dan ook met 

geen mogelijkheid uit te tillen.

Sluiting Safe Secure
Voor extra veiligheid is de Safe Secure voorzien van een vluchtsluiting; u kunt 
van binnen naar buiten door het gebruik de draaiknop. Het ingebouwde slot is 
enkel voorzien van een dagschoot en blokkeert de poortvleugel. Om toegang 
te verkrijgen moet de poortvleugel van buitenaf worden geopend d.m.v. 
een sleutel. De ingebouwde poortsluiter zorgt voor gebruikscomfort, de te 
overwinnen weerstand van de dranger wordt onmiddellijk tot een minimum 
gereduceerd. Dit comfort weten vooral kinderen en ouderen te waarderen.

geluidSarm
Het frame staat op zichzelf uiterst stabiel en wordt voorzien van een 
aangestorte betonfundatie. Deze wordt niet aan de muur verankerd. Tevens 
worden de poortpilasters afgevuld met zand en is de sluiting voorzien van een 
rubber aanslagstrip waardoor deze poort nagenoeg geruisloos sluit.



De hele uitvoering van de Safe Secure staat garant voor een grote stabiliteit en lange levensduur. De poort is uitgevoerd met 

een ingelaste staalmat met een maaswijdte van 25x200mm. De poortvleugel wordt met behulp van verstelbare scharnieren 

aan de pilasters afgehangen en laten een draai van 90° toe. De pilasters zijn gemaakt van een stalen kokerprofiel en zijn aan 

de boven- en onderzijde aan elkaar verbonden d.m.v. gelaste horizontale kokerprofielen. Hierdoor is dit een solide frame. 

Aan de bovenzijde worden de pilasters afgesloten met een aluminium kap en is de horizontale ligger voorzien van een stalen 

puntenkam die het overklimmen bemoeilijkt.

Poortpilasters Door het afvullen 

met zand in de poortpilasters worden 

vervelende bijgeluiden voorkomen.

Overklimbeveiliging Het overklimmen 

wordt bemoeilijkt door de gelaste stalen 

scherpe puntenkam.

Glijarm-deurdranger Om ervoor te 

zorgen dat de poort uiterst comfortabel 

opent wordt er gebruikt gemaakt van een 

kwaliteits dranger die geheel onzichtbaar 

gemonteerd is en waarbij de glijarmen 

geheel zijn afgeschermd. aanslag Doordat er op de aangelaste 

aanslag een rubber is gemonteerd biedt 

dit extra comfort voor het tegengaan 

van het geluid bij het sluiten.

Fundatie De Safe Secure wordt 

op locatie voorzien van een zwaar 

aangestorte betonfundatie. Het speciale 

frame voorkomt dat bestaande fundatie 

verwijderd moet worden.

Slot Het juiste slot lijkt een detail 

maar heeft een belangrijk effect voor 

het eenvoudig openen en sluiten. Het 

sleutelbediende kwaliteits RVS slot 

van Nemef is sleutelbediend zonder 

nachtschoot. Het slot is gemonteerd in de 

kopstijl waardoor forceren onmogelijk is.

Scharnieren Een borging van het 

scharnier voorkomt uittillen van de 

poortvleugel.

Poortvulling De staalmat is 

ingelast zodat het stevig is.

Vandaalbestendig

Veilig voor kinderen

Gebruiksvriendelijk

Geluidsarm
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Technische

specificaties

matentabel
De Safe Secure is leverbaar in de standaard hoogte van 2000 mm, opgesteld is deze dan in totaal 2105 mm.

Enkele Safe Secure Hoogte t/m 2000 Kader poortvleugel

Buitenzijde palen Vrije doorgang Scharnier- en aanslagpaal Onderligger-, kop- en Scharnierstijl Bovenligger

1440 1160 100x100 60x50 80x60
Alle maten in mm.

Naast deze standaarduitvoering leveren wij de Safe Secure ook op maat. 
De poortvleugelconstructie en de poortpilasters worden voor elke doorgang op elkaar afgestemd, 
waardoor de poorten de grootste belastingen weerstaan, altijd recht en soepel draaien.

techniSche SPecificatie
• Gelast kader uit stalen kokerprofielen. (afmetingen kader poortvleugel zie tabel)
• Vulling poortvleugel: ingelaste staalmat opgebouwd uit: 2 st. horizontale draden Ø8 mm 
 en 1 st. verticale draad Ø6mm, maaswijdte 25 x 200 mm. 
• Puntenkam 35 mm hoog gelast op bovenligger van het frame.
• Bodemvrijheid = 100 mm
• Vierkante poortpilasters zijn 800 mm verlengd.
• De poortpilasters zijn voorzien van gelaste horizontale tussenkokers.
• Verankering gestorte betonfundatie.

Glijarm-deurdranGer
Het TS 93 glijarm-deursluitersysteem van DORMA is een hoogwaardige oplossing om ervoor 
te zorgen dat de Safe Secure draaipoort gecontroleerd open en dicht gaat. Voor een duurzamer 
gebruik en behoud van de poort, maar ook uw veiligheid neemt toe. 

KleurStellingen
De Poort wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Hierbij zijn de volgende kleuren mogelijk:

Overige kleuren op aanvraag.

cOating
Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating 
elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven (210°), waarna een duurzame coating ontstaat met een laagdikte van 
ca. 80 μm en een hardheid van 80 buchholz. Deze behandeling heeft als voordelen: het staal wordt beter beschermd en is essentieel voor een 
lange levensduur tevens wordt het uiterlijk representatiever.

OnderhOud
Periodiek onderhoud voorkomt problemen en onveilige situaties en verlengt de levensduur van een installatie. Met een onderhoudscontract 
wordt er ruimschoots voldaan aan de wettelijke eis om de installatie jaarlijks te laten onderhouden door vakkundig personeel. 

Om de Safe Secure in goede conditie te houden wordt aangeraden om deze regelmatig te controleren, onderhouden en te laten repareren door 
gespecialiseerde monteurs.

ral 6009 dennengrOen ral 7016 antracietGrijs ral 9005 zwartthermiSch verzinKt

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden


