KURTYNY PASKOWE
Rodzaje kurtyn PVC:
1. Kurtyna paskowa standard
Najbardziej popularne rodzaje kurtyn. Można je
aplikować w zakresie temp. od od -10 C do 38 C.
Stosuje się je za równo na małe bramy ruchu
pieszego jak I duże bramy przemysłowe.

2. Kurtyna paskowa typu POLAR
Kurtyny typu polar są idealne do zastosowania w
chłodniach i mroźniach. Ich zastosowanie zwiększa
izolację termiczną chłodni. Zachowuje swoje
właściwości w temperaturach od -25 C do + 40 C.

3. Kurtyna paskowa performowana
Kurtyny wykonane z folii perfomowanej zapewniają
bardzo dobrą wentylację przy jednoczesnej izolacji
przejścia. Dostępne są w następujących rozmiarach:
grubość 2x (szerokość) 200 mm oraz 3x300 mm.

Kurtyny paskowe wykonane są z nasuwających się na
siebie pasków z miękkiego PCV, odpornego na działanie
promieni UV. Występują w dwóch rodzajach: standardowym
i chłodniczym, co pozwala na stosowanie ich w pełnym
zakresie temperatur (-45/+60 °C): chłodnie, magazyny,
zakłady przetwórstwa spożywczego itp. Pozwalają na
ochronę składowanych materiałów przed zmiennymi
warunkami środowiska (promieniowanie cieplne, niska
temperatura, wilgotność) oraz hałasem, kurzem, pyłem,
owadami i przeciągami. Pasy z miękkiego PCW można
stosować w każdym miejscu, niezależnie od częstotliwości
ruchu, ze względu na ich doskonałą elastyczność
i wytrzymałość mechaniczną. Zawiesia kurtyn wykonane są
wyłącznie ze stali kwasoodpornej.

4. Kurtyna paskowa żebrowana
Stosowana w miejscach dużego natężenia wózków
widłowych. Dzięki dwustronnemu użebrowania
powierzchnia styku z wózkami jest niewielka, co
ogranicza zadrapania i nie zmniejszają przejrzystości.

5. Kurtyna paskowa kolorowa
Kurtyny paskowe kolorowe dostępne są w kolorach:
czerwonym – stosowana na brzegach bram w celu
wyznaczenia strefy ruchu, oraz żółta – stosowana
jako dodatkowe zabezpieczenie antyinsektowe.

6. Kurtyna paskowa spawalnicza
Zasłony wstęgowe spawalnicze chronią pracowników
przed światłem spawalniczym. Lamele spawalnicze
dostępne są w kolorrze zielonym i brązowym.

Zalety kurtyn paskowych:

Listwy i płytki montażowe:

mocne i wytrzymałe,
redukcja strat ciepła/zimna,
ochrona akustyczna,
łatwość montażu i demontażu,
efektywne kosztowo,
możliowść łatwego przejścia dla ruchu
pieszego,
• zastosowanie w przemyśle spożywczym,
produkcyjnym, transportowym, rolnym jako
przegrody wjazdowe czy wejściwe.

W naszej ofercie znajdą Państwo również
elementy do wyposażenia kurtyn paskowych PVC.
Płytki i wieszaki pozwalają na szybki i prosty
montaż całej bramy kurtynowej. Kompletna płytka
składa się z dwóch wąskich płytkek z oczkami
które pozwalają zawiesić ją na wieszak. Zawiesie
haczykowe jest uniwersalne i można je stosować
zarówno do ściany jak i sufitu. Za równo płytki jak I
listwa wykonania jest ze stali nierdzewnej.
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