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Patrijspoorten Econoline

ECONOLINE PATRIJSPOORTEN

De Gebo Econoline patrijspoorten bieden u 
de vertrouwde Gebo kwaliteit - voor een prijs 

die zelfs bij het 
kleinste budget 
past. De serie is 
verkrijgbaar in 
internationaal 
gestandaardi-
seerde maten en 
biedt naast de 
bekende Gebo 
kwaliteit ook een 
aanzienlijk aantal 
extra voordelen.

DOOR-EN-DOOR GEBO

Wie bekend is met de serie Gebo patrijs-
poorten, zal in de Econoline serie onmiddel-
lijk dezelfde kwaliteit herkennen. Dezelfde 
roestvrije materialen. Dezelfde minutieuze 
aandacht voor detail. 

Hetzelfde arbeidsbesparende ontwerp. En 
dezelfde uitgebreide keuze uit kleuren en 
afwerkingen.

Het klappende deel van de Econoline patrijs-
poorten is gemaakt van ultrasterk 10 mm 
acrylaat. De frictiescharnier zorgt voor een 
traploze opening.

SNELLE MONTAGE

In plaats van een pakket met verschillende 
montage-onderdelen en lastige afwerkran-
den, zijn de Econoline patrijspoorten voorzien 
van het unieke Gebo klemsysteem, voor de 
snelste en mooiste montage. De klappende 
uitvoering is niet geschikt voor romp-mon-
tage.

ACRYLAAT KLEUR

Grijs getint (smoke), tenzij anders gespeci-
ficeerd bij de bestelling. Ook kan worden 
gekozen voor helder, brons of groen acrylaat.
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Artikelnr. Gatmaat
LxB mm

Radius
mm

Buitenmaat 
LxB mm

Radius
mm

Acrylaat
mm

Aluminium 
hor

81.70.00.00 304x155 56 329x180 68 227x78 84.75.00.50
81.70.00.05 347x171 56 372x196 68 270x94 84.75.00.52
81.70.00.14 347x251 56 372x276 68 270x174 84.75.00.59

81.70.00.10 405x155 56 430x180 68 328x78 84.75.00.53
81.70.00.15 429x171 56 454x196 68 352x94 84.75.00.54
81.70.00.20 627x171 56 652x196 68 550x94 84.75.00.55

81.70.01.00* 676x167 56 701x192 68 599x90 84.75.00.56*

Patrijspoorten Econoline Klappend

Eenvoudige
installatie;

geen
boorgaten

Patrijspoorten dienen te worden gemonteerd op een vlakke 
ondergrond met een maximum tolerantie van 1mm. Op 
klantspecificatie kunnen Gebo vaste patrijspoorten doorgezet 
worden.
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347x171mm
347x251mm

304x155mm 676x167/676x191mm
Alleen op bestelling

627x171mm429x171mm405x155mm

* Alleen op bestelling


