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Industriell PVC ridå för platser med hård trafik där man önskar skilja två miljöer, ex.
kyla/värme, buller/tystnad, smutsigt/rent.
Billig och enkel lösning för att separera två ytor men samtidigt behålla en passage
utan hinder.
Lämplig i små och stora lastintag, trucktransportöppningar, samt bullerskydd mot
maskin eller rum, m.m.

tillverkas av transparenta PVC remsor som läggs omlott för att ge en
god överlappning i täthetssyfte.
Överlappet kan varieras efter diskussion för att väga bästa täthet mot
passagevänlighet. Kvalitet finns som normal - Frys - i helt transparent utförande.
Dessutom kan svetskvalitet väljas, med våder i mörk brons som ger ett godkänt skydd
mot det skadliga ultravioletta svetsljuset.

Bredd Överlapp Kvalitet

2 x 200 mm 50 mm Normal / Frys / Svets
3 x 300 mm 80 mm Normal / Frys / Svets
4 x 400 mm 120 mm Normal

Ridåerna levereras med PVC våderna fast
monterade mellan plattstänger av anodiserad
aluminium.

Fast Väggmontage = Lite större än öppningen
Fast Takmontage = Lika stor som öppningen
Skjutbart = Enl. diskussion.

Tillverkas i bredd : Obegränsat
Tillverkas i höjd : Max 6000 mm

MainStripe

Vid offert erhålls ritning på var stripe med bild på valda beslag samt måttangivelser.
MainGate förbehåller sig rätten att ändra konstruktion i syfte att förbättra produkten.
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Infästningar

1. Inf. Fast Väggmontage 2. Inf. Fast Takmontage

Ex. SkjutbarEx. Skjutbar

Ex. 1 Enkel ridå som parkeras bredvid öppningen.

Ex. 2 Dubbel ridå som parkeras i öppningens ena halva.

Ex. 3 Trippel ridå med en fast sektion, alla parkerade i ena sidan.

Enkel att passera, stort ljusinsläpp, tät. Små ridåer för rullband mellan två lokaler.
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Lastkajs inklädnadLastkajs inklädnad

Svets ridåSvets ridå
Svetsridå, med bronzefärgade remsor.
Skyddar mot skadligt uv ljus.
Även som ett alternativ i öppningar där man
önskar en hämmad insyn, ex. mellan ett lager
och kundsida i butik.

MainStripe lämpar sig väl för att hindra kallras, drag och buller vid ex. lastkajer.
Bild visar före och efter skjutbara ridå sektioner monterats.


