
Prestige patrijspoorten

Scharnieren

Bevestiging

Opties

Onze Prestige patrijspoorten hebben dezelfde uitstraling als onze scheepsramen, 
vluchtluiken en luchtinlaten. Naast elkaar vormen ze een geheel; een sierlijke afwerking 
van de openingen in de scheepsromp. De patrijspoorten zijn gemaakt uit gepolijst en 
geanodiseerd zeewater bestendig aluminium. Ze zijn voorzien van grijs acrylaat van 8 mm 
dikte. Al onze Prestige patrijspoorten voldoen aan de eisen van de NEN-EN-ISO 12216 
norm en kunnen worden toegepast in ontwerpcategorie A-Oceaan. Over het algemeen 
worden naar binnen klappende patrijspoorten toegepast om ventilatie mogelijk te maken.  
Er is echter ook een uitvoering leverbaar als vaste poort met vanzelfsprekend dezelfde 
vormgeving. De Prestige patrijspoorten zijn leverbaar in twee vormen, namelijk rechthoekig 
met vier ronde hoeken en in een zogenaamde kogelronde vorm: rechthoekig met 2 ronde 
uiteinden.

Speciale wrijvingsscharnieren zorgen er 
voor dat het openklappende deel in elke 
stand opengezet kan worden.  

De patrijspoorten worden door een alumin 
Ium klemlijst aan de binnenzijde vastgezet. 
Montage is eenvoudig: boutjes in voorge- 
tapte gaten draaien. De scheepswand 
hoeft niet aangepast te worden.

De buitenkant van de patrijspoort heeft 
een zodanige vorm dat er geen water op 
blijft staan. Er komt geen water naar 
binnen bij het openen.

• Acrylaat in groen, brons of blank.
• Poedercoating in RAL kleuren.
• Vliegenhor.
• Regenkapje om te kunnen ventileren 
tijdens regenval. Los leverbaar, maar 
alleen te gebruiken samen met een 
vliegenhor.

Vormgeving
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Prestige patrijspoorten  

Omschrijving:       Een patrijspoort met een aluminium klappend gedeelte voorzien van grijs acrylaat.

Bevestiging:         Te klemmen met een klemlijst van uit de binnenkant.

Materiaal:            Het buitenframe, de binnenlijst en het klappende gedeelte uit zeewaterbestendig aluminium AlMgSi 0,5. 
Alle gebruikte bevestigingsmaterialen uit rvs. Als beglazing is een ruit van 8 mm dik grijs acrylaat gebruikt.

Oppervlaktebehandeling:    Standaard gepolijst en geanodiseerd, op aanvraag ook leverbaar in een gecoate uitvoering 
in alle gangbare RAL-kleuren.

Bijzondere kenmerken:  De patrijspoorten dienen gemonteerd te worden in een vlakke wand, een afwijking van 1mm is 
toelaatbaar. Bevestigingsmaterialen en pakking worden niet standaard meegeleverd. Als pakking kunt u het insealband 
van 12 x 3 mm (art. no. RU84) bij ons bestellen. Gebruik voor het vastzetten van de aluminium binnenlijst schroeven van 
de juiste lengte M4 volgens onderstaande tabel . 

Wanddikte Schroeflengte
  4 - 5 mm 12 mm
  6 - 10 mm 16 mm
11 - 15 mm 20 mm
16 - 19 mm 25 mm
20 - 22  mm 30 mm

Onderhoud:  Zoals alles aan boord van uw schip hebben ook de patrijspoorten enig onderhoud nodig. Zowel de 
geanodiseerde profielen als de in kleur gecoate profielen moeten enkele malen per jaar worden gereinigd. Hoe vaak dit 
moet gebeuren, maar dit is sterk afhankelijk van de ligplaats van uw schip. Het beste is het onderhoud van de 
patrijspoorten te vergelijken met dat van uw auto, hoe vaker men deze wast en in de was zet, hoe langer de levensduur 
en hoe beter het uiterlijk. Verstandig is om de patrijspoort eerst grondig met water af te spoelen, hierdoor wast u 
zanddeeltjes reeds van de patrijspoort af en kunnen deze bij een grondigere reiniging geen krassen veroorzaken. 
Geanodiseerd aluminium kan men schoonmaken met lauw water. Als men een schoonmaakmiddel gebruikt, let er dan 
op dat dit een neutraal, synthetisch en niet krassend reinigingsmiddel is.
Beslist nooit gebruiken: - oplosmiddelen zoals: benzine, aceton etc.
- alkalische of zure schoonmaakmiddelen.
- schuurmiddelen.
Wij adviseren om de geanodiseerde patrijspoorten jaarlijks in te wrijven met paraffineolie (verkrijgbaar bij de apotheek), 
dit brengt de glans terug en heeft een beschermende werking. Bij in kleur gecoate patrijspoorten kan men een zachte 
waslaag als bescherming gebruiken.
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GATMATEN PATRIJSPOORTEN
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