FLEXIBELE AFSCHEIDINGEN

VLP is ruim 25 jaar specialist in
(automatische) deuren voor een
gemakkelijke doorgang zonder
stoppen, in wanden en gordijnen
voor uiteenlopende sectoren, in
verschillende harmonicatunnels
en vaste tenten, maar eveneens
in dockshelters.

VLP GORDIJNwaNDeN
VLP Gordijnwanden van (on)doorzichtig, flexibel kunststof folie zijn een
ideale semipermanente afscherming van bedrijfsruimten en werkplekken of
compartimentering binnen een ruimte. De vaste gordijnwanden zijn aan een
draagconstructie bevestigd en met spanbanden strak gespannen. In delen
(modules) zijn de scheidingswanden oprolbaar of afneembaar te maken. De vaste
gordijnwanden worden vrijwel altijd in combinatie met andere producten geleverd
zoals een pendeldeur, snelroldeur, strokengordijn, schuifwand of industriegordijn,
dat toegang tot de afgescheiden ruimte mogelijk maken. Toepassingen zijn er
onder andere in de industrie, tuinbouw en voedselverwerkende sector.

VLP GORDIJNwaNDeN

ToePassInGen
Met VLP Gordijnwanden zijn ruimten af te scheiden, bijvoorbeeld om
de temperatuur te regelen of het lawaai te reduceren. Bovendien
voorkomen de scheidingswanden verspreiding van stof, nevel, damp,
rook en spatten. De wanden zijn ongevoelig voor luchtstromingen;
wind, afzuiginstallaties en ventilatoren hebben er geen vat op.
In veel verschillende sectoren worden vaste gordijnwanden toegepast,
maar vooral in distributiecentra, tuinbouwkassen, bloembollensector
en industrie. Het gaat veelal om afsluiting onder entresolvloeren
(tussenvloeren), tussen stellingen, rond robotliften en silo’s of
opslagtanks.
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UITVoerInGen
VLP Gordijnwanden zijn behalve met het standaard weefselversterkte
zeildoek (vrachtwagen zeildoek) in verschillende doeksoorten uit te
voeren, zoals gaas-, glashelder PVC, isolerend, lichtdicht, antistatisch of
brandvertragend doek. Verder is er keuze uit verschillende kleuren.
De gordijnwanden zijn aan de bovenkant bevestigd aan een plafondof dakconstructie, staaldraad of dakspanten. aan de onderkant is het
gordijn met verticale spanbanden aan uitneembare of inklapbare ogen
op de vloer strak gespannen.
De VLP Gordijnwanden bestaan uit modules, die doorgaans onderling
met klittenband aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor is het
mogelijk om een deel van de wand voor enige tijd handmatig op
te rollen of weg te nemen. aan de onderzijde van het gordijn is met
klittenband een sleeprand bevestigd. Hierdoor is bij het rijden over de
sleeprand beschadiging van het gordijn te voorkomen.
oPTIes
Het doek van de VLP Gordijnwanden is van zichtvensters, belettering of
print te voorzien. Om op meerdere plaatsen door de scheidingswand
heen te kunnen, zijn ook verticale ritsen in de wand te maken of
uitsparingen op de plaats van transportbanden.

