
NfM maakt al zo’n 30 jaar 

kwaliteits patrijspoorten voor 

zowel klassieke als moderne 

schepen en jachten.

Vraag de uitgebreide brochure aan: 
Orgelmakersgracht 24 ~ 1544 CZ Zaandijk

tel. +31 (0)75-621 80 72 ~ mob. +31 (0)6 25 066 922 
www.roschmarine.nl

• NfM patrijspoorten zijn veilig
De NfM patrijspoorten zijn robuust, door-en-door gebout. De beweegbare onder-
delen, zoals de knevels en scharnieren zijn gegoten. De knevels en scharnieren zijn 
volledig instelbaar om absoluut waterdicht te kunnen vergrendelen.

• NfM patrijspoorten zijn gemakkelijk te bedienen
De patrijspoorten worden eenvoudig middels knevels geopend en gesloten. Onze 
patrijspoorten worden standaard uitgevoerd met frictiescharnieren, zodat de  
ramen op elk gewenste stand open blijven staan.

• NfM patrijspoorten hebben een “state of the art” uitstraling
De patrijspoorten zijn vervaardigd uit de beste kwaliteit roest vast staal of uit 
silicium brons en zijn voorzien van gehard veiligheidsglas. 
10 jaar garantie op de EPDM rubberen afdichting.  
De gepolijste patrijspoorten zijn voorzien van ingebouwde afwateringsgoten. Bij 
levering wordt een uitgebreide stap voor stap instructie bijgesloten. Uiteraard zijn 
de patrijspoorten voorzien van een Œ certificaat en zijn ze geschikt voor gebied 1. 
Levertijd ± 4 weken. 
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding! 

NfM patrijspoorten
“STATE OF THE ART”



Vraag de brochure aan: 
Orgelmakersgracht 24

1544 CZ Zaandijk

tel. +31 (0)75-621 80 72 

www.roschmarine.nl

NfM patrijspoorten
VAKMANSCHAP!

Leverbaar in gepolijst 316 RVS, Brons en Kunststof

Nieuw, nu ook leverbaar in kunststof de ‘TRIMATRIX’ patrijspoort

• Solide lichtgewicht kunststof patrijspoort, voorzien van self-sealing afdichtingsysteem.

• UV beschermt ABS, kleur wit, raam gevat in EPDM pakking (10 jaar garantie),  
 getint glas mogelijk.

• Afwateringsgoot 26º, rvs 316 gegoten handels en instelbare scharnierpennen.

• Geschikt voor wanddikten 1/8” tot 1 3/8”. 

• In 3 maten verkrijgbaar: 5”x 12”  ≈  7” x 15”  ≈  8” rond TriMatrix  
 (eventueel met teak houten rand).

• Zeer concurrerend geprijsd.

Specificaties:
* Œ gecertificeerd, gebied 1, ontwerpcategorie A

* EPDM raampakking met 10 jaar garantie

* 8.5 of 10 mm gelamineerd en gehard veiligheidsglas,

 getint glas mogelijk

* patrijspoort en afwerkrand door en door gebout

* gegoten knevels voorzien van slijtnokken

* frictiescharnieren,in alle standen open te zetten

* instelbare knevels en scharnieren

* ingebouwde afwateringsgoot voor perfecte afwatering

* rvs 316 muggenhor, voorzien van raampakking

* uitstekende prijs/kwaliteit verhouding


