Strimmelporten som passar alla portöppningar

Oavsett vilken portöppning du har så passar vår
strimmelport med det unika upphängningssystemet.
Strimmelportens största fördel är flexibiliteten – den
kan tillpassas till i princip vilken portöppning/vägg som
helst.
Den är säker, med stort ljusgenomsläpp, skonsam mot
personer, maskiner och gods vid passering.
Strimmelporten är avsedd för lager, produktionslokaler
och verkstäder där man på ett snabbt och enkelt sätt
vill kunna öppna och stänga vid passering av
portöppningar. Utförandet är av kraftiga, galvaniserade
upphängningsskenor och slitstark PVC.
För frysrum levereras PVC-strimlorna i speciell kvalité
för problemfri passage.
Enkel montering. Flera monteringsalternativ.
Men bäst av allt är priset. Ring idag!

Vänd

Ett unikt upphängningssystem

Avtagbara remsor
Häng upp dom på vintern och ta ned
dom på sommaren.

Montering
Ett unikt och patenterat upphängningssystem för att göra det så enkelt som möjligt för
dig. Systemet fungerar till många olika monteringar/lösningar.
PVC-strimlorna levereras tillpassade och färdiga med beslag – klara att hängas upp på
upphängningsskenan. Vill du någon gång i framtiden förändra överlappningen och
hänga dit extra remsor är inte det något problem. Remsor med olika bredd och
egenskaper kan också användas tillsammans.
Remsorna är svagt böjda för att ge en bättre tätning, det är viktigt att beakta
markering vid monteringen.
= överlappning i mm.
Markering

Efter monteringen skall strimlorna kapas så att dom hänger minst 10mm. fritt från golvet.

Levereras i följande standardkvaliteter
Standard:
Ner till -15°C
Polar:
Ner till -30°C
Super Polar:
Ner till -50°C

Bredd
200mm
300mm
400mm

Tjocklek
2mm
3mm
4mm

Tillval: UV-beskyddande svetsförhäng, antistatiska, orange (ej genomskinlig)

Standardskenor för alternativa monteringar

För montering i själva
dörröppningen.

Montering på balk.

Väggmontage.

Olika bredder och överlappningar

Skjutport. Det måste
finnas plats på sidan
om porten.

200mm x 2mm
Överlappning: 50mm

300mm x 3mm
Överlappning: 50mm

300mm x 3mm
Överlappning: 150mm

400mm x 4mm
Överlappning: 150mm

200mm x 2mm
Överlappning: 100mm

300mm x 3mm
Överlappning: 100mm

400mm x 4mm
Överlappning: 100mm

400mm x 4mm
Överlappning: 200mm

