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De Boplan veiligheidspoort is ontwikkeld als valbeveiliging voor kooiladders en werk-

platforms. De poort verhindert dat u rechtstreeks in de opening kan stappen of vallen.

Het is een zelfsluitende poort (zonder veren, glijlagers of via elektrische aandrijving)

die volledig is vervaardigd uit kunststof. De veiligheidspoort is zo ontworpen dat

deze bij opening, lichtjes omhoog geduwd wordt om daarna bij sluiting, omwille

van zijn eigen gewicht, terug in zijn originele positie te vallen.

De veiligheidspoort is beschikbaar in 2 draairichtingen en 4 standaard lengtes. De

Boplan dubbele veiligheidspoort voldoet aan de strengste Europeese Norm NEN ISO

14122-3 en 14122-4.

» Omschrijving

• zelfsluitend 

• onderhoudsvrij en lange levensduur

• corrosie vrij / inox bevestiging

• eenvoudige plaatsing

• veilig werkomgeving

• conform europeese norm 14122 3/4

• goed zichtbaar - veiligheidsgeel

• impact bestendig en explosiebestendig

• antistatisch 

• brandveilig V0-UL94 

• kooiladders en brandtrappen

• werkplatformen

• toegang tot machines

• silo’s

» Voordelen

» Toepassingen

Installatie van een Boplan veiligheidspoort verhoogt drastisch 

de veiligheid van de werknemer ! Meer dan 15% van alle arbeids-

ongevallen in Europe* worden veroorzaakt door het uitglijden of

vallen van personen op werkplatforms of ladders. 

* GEBASEERD OP GEGEVENS GEPUBLICEERD DOOR EUROSTAT
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standard stainless steel fixings
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De veiligheidspoort kan makkelijk op de werf ingekort worden (haakseslijper) tot de gewenste lengte. Zorg er steeds voor dat de arm lang genoeg is om contact te maken

met de aanpalende leuning (min. 3 cm).

» Gewicht en afmetingen

ENKELE POORT

Ref. Gate Opening Gewicht*

3011 L/R max. 55 cm / 22 inch 2,40 kg

3012 L/R max. 68 cm / 27 inch 2,65 kg

3013 L/R max. 81 cm / 32 inch 2,90 kg

3014 L/R max. 94 cm / 37 inch 3,15 kg

* Het totaal gewicht is incl. draaiarm, scharnier, steunblokje en 

standaard inox bevestigingsmateriaal

DUBBELE POORT

Ref. Gate Opening Gewicht*

3021 L/R max. 55 cm / 22 inch 4,30 kg

3022 L/R max. 68 cm / 27 inch 4,75 kg

3023 L/R max. 81 cm / 32 inch 5,20 kg

3024 L/R max. 94 cm / 37 inch 5,65 kg

* Het totaal gewicht is incl. draaiarm, scharnier, steunblokje en 

standaard inox bevestigingsmateriaal

OPTIES

Ref. Omschrijving

zie prijslijst XL bevestigingsmaterialen (A4/316)

3098 magnetische locking system (1)

3099 fixing kit voor ronde buizen (2)
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FOTO: LINKS DRAAIENDE POORTFOTO: RECHTS DRAAIENDE POORT

De poort werd getest door AIB-Vinçotte. Op eenvoudige vraag kan een kopie van dit

attest verkregen worden. Alsook het enkel model werd onderworpen aan de me-

chanische test volgens NEN ISO 14122-3 en goedgekeurd. Standaard bevestigings-

materialen om het scharnier en het steunblokje te bevestigen worden geleverd in

gegalvaniseerd staal (optioneel verkrijgbaar in hoogwaardig roestvrij staal A4).

De veiligheidspoort heeft een uitstekende weersbestendigheid en is bestand tegen

de meeste chemicaliën. De chemische bestendigheid van een produkt hangt echter

sterk af van diverse faktoren zoals concentratie, temperatuur, zuiverheid, ... 

» Techn. eigenschappen en chem. bestendigheid

De draairichting wordt bepaald wanneer de poort van de gebruiker wordt wegge-

duwd (zie tekening en foto’s).

Voor verdere inlichtingen hieromtrent, gelieve contact te nemen met Boplan.

» Draairichting

Gelieve bij bestelling de draairichting te vermelden. 

GATE OPENING

Hinge Support Block55 cm 68 cm 81 cm 94 cm

GATE OPENING

HingeSupport Block 94 cm 81 cm 68 cm 55 cm

Platform

Ladder

Platform

LINKS

RECHTS

Ladder

RECHTS DRAAIENDE POORT

LINKS DRAAIENDE POORT
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» Technische Informatie

ENKELE POORT

DUBBELE POORT


