Pruhové závěsy
Protiprůvanové vratové clony

… spolehněte se!

Charakteristika
Pruhové závěsy jsou nejjednodušším typem vratového uzávěru, určeným pro
vnitřní provozy průmyslových, skladovacích či obchodních objektů (výrobní prostory, sklady, překladiště apod.).
Lze je použít do vratových otvorů k oddělení klimaticky odlišných prostředí, navazujících hal nebo jako doplňkovou clonu vjezdových průmyslových vrat. Jsou
vyrobeny z měkčeného, zpravidla průhledného plastu. Pruhové závěsy umožňují rychlý a plynulý průjezd paletových nebo vysokozdvižných vozíků a průchod
osob a přitom nevyžadují žádnou manipulaci. Vratový otvor zůstává otevřen
a nechráněn jen po minimální dobu průjezdu/průchodu.
Výhody
•
•
•
•
•
•

ekonomické a účinné řešení tepelných ztrát v průmyslových objektech
zabránění úniku tepla z vytápěných objektů během překládky
oddělení vytápěných a nevytápěných prostor
útlum hluku (např. z výrobních linek)
omezení roznášení nečistot z prašných pracovišť
účinná protiprůvanová clona ve vstupních vratových otvorech

Konstrukce
Vratová clona pruhových závěsů je vyrobena z pásů z měkčeného PVC, které
jsou připevněny k ocelové tyči – nosníku. Nosník lze osadit několika způsoby
k překladu, ke stropu nebo za překlad (viz obr. Schéma). Zařízení nabízí podle
vzájemného překrytí jednotlivých plastových pásů různý stupeň tepelné izolace
(možnosti překrytí: 60 %, 80 % a 100 %).
Rozměry
Šířka: neomezená, výška: až do 6 000 mm
Stavební připravenost
Standardně jsou pruhové závěsy uchyceny k překladu. V případě montáže
do sádrokartonu je nutné zhotovit pomocnou ocelovou konstrukci.
Schéma – typy upevnění:
A: základní uchycení nosníku hmoždinkami přímo pod překlad ve vratovém
otvoru nebo ke stropu
B: připevnění nosníku k ocelové konstrukci pomocí speciálních připevňovacích
držáků
C: připevnění pouze za vratový otvor, za překlad; nosník je upevněn v U-proﬁlu
na pojezdových kolečkách, což umožňuje vysunutí celého pruhového závěsu
mimo vratový otvor
D: instalace nosníku za vratový otvor pomocí uchytovacího L-proﬁlu

Dodavatelské a obchodní údaje
Záruční doba: 24 měsíců
Dodací lhůta: 2 až 4 týdny
Poradenství, výrobu, dopravu, montáž a servis zajišťuje dodavatel.
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