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Standaard frames zijn er in de breedte aanduiding 90, 100, 110 en 120. 
 
 

 

 
 
 

 

De hoogtemaat is altijd 190 cm. 

 
 

In het frame zitten in de vertikale delen aan weerszijde 3 uitsparingen 
met een lip. 

 
Deze lip kan naar binnen of naar buiten worden gebogen. 

Als men de lip naar binnen buigt ontstaan er aan weerszijde 3 
uitsparingen waar een horizontale plank in geschoven kan worden, 

waaraan de vertikale planken geschroefd kunnen worden. 
 

Buigt men de lip naar buiten dan zijn er 6 bevestigingspunten waaraan u-
profielen gemonteerd kunnen worden. In deze u-profielen kunnen 

horizontale materialen geplaatst worden in verschillende uitvoeringen en 
dikte maten. 

De u-profielen passen precies in het frame en zijn leverbaar met de 
inwendige breedtematen van 19, 21, 23, 25, 27 en 29 mm 

 

             



 

 
2 

 

                
 

De werkelijke maat van de standaard poortframes is 10 mm smaller dan 

het type aangeeft. 
Dit is gedaan om diegene die de poort plaatst niet de tolerantie op de 

dagmaat behoeft te bepalen. 
Naast de 4 standaardframes hebben we ook een modulair frame in het 

programma. 
 

Hiermee is elke gewenste breedtemaat te maken 

tot maximaal 150 cm. 
 

Indien breder gewenst is dit wel mogelijk echter moet dit apart gemaakt 
worden. 
 

         
 

 

         
 
 

Het eindresultaat van dit modulaire frame is qua uiterlijk gelijk aan het 

standaard frame. 
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De breedte van een modulaire poort wordt bepaald door de dagmaat van 
het aanwezige kozijn minus 10 mm. 

 

Voorbeeld: 
 

Tussen twee muren is een ruimte van 1380 mm. 
Bij gebruik van het Viderim kozijn gaat er 120 mm af blijft over 1260 mm 

De poortbreedte uitwendig wordt dan 1250 mm 
 

Voorbeeld: 
 

Beschikbare ruimte 1230 mm 
Kozijn balkjes 45 mm dik 

Poortbreedte wordt 1230 – (2 x 45) -10 = 1130 mm  
 

 
 

Toebehoren 
 
 
 

Als toebehoren levert Viderim verschillende sets accessoires die alle 
benodigdheden hebben voor een goede montage. 

 
Slotset: 

Slotset incl. cilinder met 3 sleutels 
Klinkset, 2 buisdoppen en benodigde schroeven. 
 
 

            
 
 

 
Tegen meerprijs is er ook een rvs klinkset leverbaar. 
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Voor de montage van de poort tussen een bestaand of nieuw geplaatst 
houten kozijn 

 
Set oogbouten met duimen: 
 

De set wordt geleverd inclusief twee nylon ringen die over de duim-pen 
worden geplaatst. 

Dit ter voorkoming van het piepen van de scharnieren                   
 

De constructie maakt het mogelijk dat het frame zowel horizontaal als 

vertikaal versteld kan worden zodat de poort altijd goed sluit. 
 
 
 

 
 

 

Dubbele poorten 

 
Het Viderim concept maakt het ook mogelijk met de bestaande frames 
een dubbele poort te bouwen. 

Een dubbele poort bestaat uit een looppoort en een tweede poortvleugel. 
Deze tweede poort wordt met grendels in de grond en de bovenbalk 

dichtgehouden. 
Voor de tweede poort heeft Viderim een poortvanger ontwikkeld die ter 

hoogte van het slotgat over het frame wordt geschoven. Hiermee wordt 

het slotgat afgedicht en fungeert het meteen als aanslag voor de 
looppoort. 
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De veiligheidsgrendels zijn leverbaar in 2 maten. 300 en 500 mm. 

De constructie is zodanig dat indien de poort gesloten is de grendels 
NIET TE VERPLAATSEN zijn. 

De lip aan de bovenzijde van de grendel zit tussen de twee poorten 
opgesloten en kunnen hierdoor niet verdraaid worden. 

 
 

Bij een dubbele poort wordt er bijna altijd een balk boven de poorten 
geplaatst. Enerzijds ter voorkoming dat de poorten naar elkaar toe gaan 

neigen. Anderzijds om een grendelsluiting te kunnen bevestigen. Viderim 
heeft hiervoor een spelingsvrije sluitplaat ontworpen die na montage zorgt 

dat de poort niet in de wind staat te klapperen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Modulair kozijn 
 

Viderim levert ook een modulair kozijn. Het kozijn is gemaakt van 
volbadverzinkt stalen koker en bestaat uit drie delen. 1 scharnier kolom, 1 

sluitkolom en 1 bovenregel. 

De doorloophoogte van het kozijn bedraagt 205 cm. 
De vertikale kolommen hebben een lengte van 270 cm en worden ca 65 

cm in de grond geplaatst. Indien nodig kunnen de kolommen worden 
verstevigd met beton. Voor de bevestiging tegen een muur zijn montage 

sets verkrijgbaar. 
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Voor het stalen kozijn wordt een andere scharnierset gebruikt. 
 

 

 
 
 

Ook deze set is weer helemaal compleet. Groot voordeel van deze set is 
dat de poort na montage niet uit de scharnieren gepakt kan worden. Voor 

de moeren gebruiken we een zelfborgende uitvoering waarmee loslopen 
door trilling wordt voorkomen. 
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Het modulaire kozijn kan ook worden gebruikt voor het plaatsen van een 
dubbele poort. De sluitpaal wordt dan vervangen voor een tweede 

scharnierpaal. In de uitbreidingsset voor de scharnieren is dan tevens de 
Viderim poortvanger opgenomen. 

Ook kan het kozijn worden uitgebreid met een pasvak aan één of 
weerszijde van de poort. 

 
 

                           
                     
 

Ook is het mogelijk de pasvakken haaks op de poort te monteren. Voor 

beide gevallen heeft Viderim een hulpstuk dat met zelftappers op een 
gemarkeerde plaats tegen de kozijnpaal wordt geschroefd. 

 
 

               
 
 
 

 

Zijn er nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte kijk dan op 
 

www.viderim.nl  

http://www.viderim.nl/
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Overzicht van de diverse set samenstellingen en de bijbehorende 

artikelnummers. 

 

 

13021 compleet kozijn 900 links

1 13008 Kozijn scharnierpaal links

1 13001 Kozijn dwarsstuk 90

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

2 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

13022 compleet kozijn 1000 rechts

1 13005 Kozijn scharnierpaal rechts

1 13002 Kozijn dwarsstuk 100

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

2 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

13023 compleet kozijn 1000 links

1 13008 Kozijn scharnierpaal links

1 13002 Kozijn dwarsstuk 100

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

2 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

13024 compleet kozijn 1100 rechts

1 13005 Kozijn scharnierpaal rechts

1 13003 Kozijn dwarsstuk 110

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

1 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

13025 compleet kozijn 1100 links

1 13008 Kozijn scharnierpaal links

1 13003 Kozijn dwarsstuk 110

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

2 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

13026 compleet kozijn 1200 rechts

1 13005 Kozijn scharnierpaal rechts

1 13004 Kozijn dwarsstuk 120

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

2 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

13027 compleet kozijn 1200 links

1 13008 Kozijn scharnierpaal links

1 13004 Kozijn dwarsstuk 120

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

2 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380
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13032 compleet kozijn speciaal links

1 13008 Kozijn scharnierpaal links

1 13029 Kozijn dwarsregel lengte speciaal

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

2 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

13031 compleet kozijn speciaal rechts

1 13005 Kozijn scharnierpaal rechts

1 13029 Kozijn dwarsregel lengte speciaal

1 13006 Kozijn Sluitpaal uiniverseel

2 16005 Insteekdop zwart 60x60

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

13028 Kozijn aanbouw / pasvak

1 13007 Kozijn aanbouw eindpaal

1 13010 U profiel tbv kozijn aanbouw sluitpaal

2 14019 Boorschroef 6-knt verz. 6,3x25

1 13029 Kozijn dwarsregel lengte speciaal

2 13011 Bevestiging plaat kozijn dwarsregel

4 14010 Laagbolkopschroef+flens ISO 7380

1 16005 Insteekdop zwart 60x60

6 13033 Opschroef U-profiel 100 mm voor aanbouw / pasvak

12 14015 Boorschroef DIN 7504P VK/KK verz. 4,2x25

13030 kozijn montage set voor muur

2 20004 L-hoekverbinder

2 14024 Fisher plug SX10x50

2 14004 Houtdraadbout 4.6 verzinkt 8x50

4 14019 Boorschroef 6-knt verz. 6,3x25

16019 Aanslag voor enkele poort
1 16004 Aanslag voor enkele poort

4 14028 Boorschroef DIN 7504N square 3,9 x 16



 

 
10 

 
 

 

 
 
Zijn er nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte kijk dan op 
 

www.viderim.nl  
 

Art.code

10005

10006

10007

10008

10010

13020

13021

13022

13023

13024

13025

13026

13027

13028

11010

11011

12010

12012

12011

12013

16009

16010

16011

16012

16013

16014

16001

16002

16019

13030

16008

20003

Kozijn aanbouw / pasvak

Poortframe modulair - 5040 hoogte 1900 mm

compleet kozijn 900 links

compleet kozijn 1000 rechts

compleet kozijn 1000 links

compleet kozijn 1100 rechts

compleet kozijn 1200 links

U-profiel Sendzimir inw. 29 mm

uitbreiding set oogbouten met duimen tbv dubbele poort

U-profiel Sendzimir inw. 19 mm

compleet kozijn 1200 rechts

compleet kozijn 1100 links

U-profiel Sendzimir inw. 21 mm

U-profiel Sendzimir inw. 23 mm

Grondgrendel met veiligheidslip 500 mm

Aanslag voor enkele poort

kozijn montage set voor muur

slotset complet met zwarte klink

slotset compleet met rvs klink

Omschrijving

poortframe type 100 - 5040

poortframe type 090 - 5040

poortframe type 110 - 5040

poortframe type 120 - 5040

compleet kozijn 900 rechts

set scharnieren + bevestiging tbv kozijn

uitbreiding hang en sluitwerk dubbele poort met kozijn

U-profiel Sendzimir inw. 27 mm

U-profiel Sendzimir inw. 25 mm

Grondgrendel met veiligheidslip 300 mm

set oogbouten met duimen

Snelbeton Beamix 125 Nomix

Loopwiel voor poortframes

http://www.viderim.nl/

