
F L EX IBE L E  A FSCHE ID INGEN

VLP Schuifwanden

VLP Schuifwanden zijn grote doorzichtige panelen bespannen met een 

transparante kunststoffolie voor het snel afsluiten van werkruimtes of het scheiden 

van teelten. Door de dubbele rails schuiven de panelen achter elkaar langs.  

In de schuifwanden zijn verschillende bespanningen mogelijk, zoals een geheel 

of gedeeltelijk ondoorzichtig gordijn, gaasvulling, vlamdovend, geluidwerend of 

thermisch isolerend. Hierdoor zijn ze geschikt voor het weren van kou, tocht, stof, 

geluid, vocht, vogels en insecten in onder ander de tuinbouw, industrie, garage- en 

overslagbedrijven, voedingsmiddelensector en utiliteitsbouw.

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.



ToePaSSIngen
Met VLP Schuifwanden zijn grote oppervlakten relatief snel 
en eenvoudig af te schermen. in de glastuinbouw zijn ze bij 
uitstek geschikt om teeltruimtes af te scheiden, waardoor 
deze apart te verwarmen, te luchten of te ontsmetten zijn. het 
gebruik van glasheldere folie garandeert daarbij een maximale 
lichtdoorlaatbaarheid. evenzo zijn in de flexibele afscheidingswanden 
ook verduisterende of extra isolerende materialen te monteren.

UITVoerIngen
de schuivende panelen van de VLP Schuifwanden bestaan uit 
gordijnen van flexibel, glashelder PVc-folie met een dikte van 0,5 mm. 
in de zijzomen zitten trekstangen om opbollen of opwaaien van de 
wanden te voorkomen. het gordijn is afgehangen in een rollerprofiel 
van aluminium en aan de onderzijde voorzien van een horizontale 
verzwaringsbuis. het rollerprofiel is voorzien van RVS kogellagerwielen 
met kunststof loopvlak voor een stille loop. de bovenrail is aan 
de onderzijde afgeschuind om aanlopen van het rollerprofiel te 
voorkomen. een sleeprand aan de onderzijde van de schuifwand sluit 
aan op de vloer en vangt kleine hoogteverschillen in de vloer op. 

oPTIeS
de VLP Schuifwanden zijn te voorzien van diverse opties, zoals 
borstwering, treklussen, haakse afsluitflappen voor de onderlinge 
afsluiting, afrijdbare sleepzoom, oprolbaar luik in het doek, extra 
windstokken, railgrendel, draagconstructie en een bovenafsluiting. 
Bovendien is de rail en draagconstructie ter plaatse van een 
monoraildoorgang te onderbreken om hangend transport in de 
dwarsrichting mogelijk te maken.
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