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 INDUSTRIEGORDIJNEN
VLP Industriegordijnen zijn horizontaal schuivende gordijnen van kunststof folie
voor het snel afschermen van bedrijfsruimten of creëren van werkplekken. Door
de hangende railconstructie, eventueel met bochten of wissels, is het openen en
sluiten van de gordijnen een fluitje van een cent. In geopende toestand nemen ze
relatief weinig ruimte in. Met VLP Industriegordijnen zijn kostbare ruimtes optimaal
te benutten. Bovendien verbeteren de gordijnen de arbeidsomstandigheden door
het weren van kou, tocht, vocht, stof, geluid, vogels en insecten. Ze worden veelal
als hygiënescheiding toegepast.

VLP INDUSTRIEGORDIJNEN

ToePassIngen
VLP Industriegordijnen worden als ruimte- en werkplekafscherming
of als afscheiding voor gebruik in grote binnendeur-, buitendeur- of
wandopeningen toegepast. Ze voorkomen de verspreiding van stof,
nevel, damp en rook. Dankzij de verticaal in het gordijn verwerkte
stalen buizen zijn de gordijnen ongevoelig voor luchtstromingen van
bijvoorbeeld afzuiginstallaties en ventilatoren. De gordijnen trotseren in
combinatie met windstokken en spansystemen de winddruk.
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UITVoerIngen
De VLP Industriegordijnen bestaan uit transparante kunststof folie die
van stalen buizen of spanconstructies zijn voorzien voor windvastheid.
Met een vastzetzoom worden de gordijnen aan een zijde aan de
muur bevestigd. Ze schuiven door rails met bochten of wissels. Speciale
randen sluiten de ruimtes bovenin tussen de industriegordijnen en
rails af. Een ondergeleiding is niet nodig. Aan de onderzijde van het
industriegordijn is met klittenband een sleeprand bevestigd. Hierdoor
is bij het rijden over de sleeprand beschadiging van het gordijn te
voorkomen.
Van de VLP Industriegordijnen zijn veel uiteenlopende uitvoeringen
mogelijk. Afhankelijk van de toepassing is er keuze in verschillende
doeksoorten, bijvoorbeeld lichtdoorlatend of juist verduisterend, met
een gaasvulling, antistatische of antibacteriële folie, temperatuur of
geluidisolerend, brandvertragend, onbrandbaar of als lasgordijnen.
Zelfs combinaties van uitvoeringen of levering in de huiskleuren,
eventueel met belettering, behoort tot de mogelijkheden.
oPTIes
De gordijndeur is een uniek concept, dat een plooibaar gordijn en
een schuifdeur in één product verenigt. Het industriegordijn heeft aan
de sluitzijde een zogenoemde meerpuntsluiting, die met een normale
deurkruk is te openen en te sluiten. De uitslaande haken van de
meerpuntsluiting maken het gordijn windvast.
Met een contact in de sluitpost is de gordijndeur ideaal als
machinebeveiliging. De deur is ook leverbaar met een slot en indien
gewenst met vandaalbestendig doek of gaas.
Voor bijzondere situaties waar geen schuifruimte is of als met een
bovenloopkraan wordt gewerkt is gebruik van één of meerdere
zwenkarmen mogelijk.

