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 STROKENwaNdEN
VLP Strokenwanden, ook wel strokengordijnen genoemd, zijn doorzichtige flexibele
afscheidingen voor gebruik in deuropeningen of als werkplaatsafscheiding. Door
de glasheldere stroken (lamellen) kunnen heftrucks en ander rollend materieel er
zonder stoppen toch veilig doorheen rijden. Na het doorrijden vallen de flexibele
stroken terug naar hun beginstand, zodat de opening weer gesloten is. Ze zijn
goed tochtwerend, verminderen het verlies van warmte of kou en houden vogels
en insecten buiten het gebouw. In werkplaatsen en hallen zijn de strokenwanden
uitstekend geschikt voor het handhaven van de juiste omstandigheden voor de
productieprocessen. VLP Strokenwanden hebben tevens een geluiddempende
werking. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassing in een omgeving waarin
rumoerige machines en installaties in bedrijf zijn.

VLP STROKENwaNdEN

ToePaSSINgeN
VLP Strokenwanden zijn te gebruiken voor het afschermen van
werkplekken of binnen- en buitendeuropeningen tegen weersinvloeden,
tocht, lawaai, stof, vocht, vogels en insecten. Op plaatsen waar niet
met een heftruck doorgereden hoeft te worden, is het mogelijk om dat
met brede, vaste stroken af te schermen. deze transparante lamellen
zijn leverbaar tot een breedte van 2200 mm en een maximale dikte
van 7 mm. de stroken, die altijd iets krom staan, hangen met de holle
kant in elkaar. Hierdoor is een optimale afdichting te bereiken.
Vanwege de uitstekende weerstand tegen beschadiging en het
glasheldere doorzicht worden de VLP Strokenwanden veelal als
werkplaatsafscheiding toegepast.
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UITVoerINgeN
Bij de VLP Strokenwanden zijn de lamellen ingeklemd in een vast,
verschuifbaar of schommelend ophangprofiel, dat van aluminium,
verzinkt staal of RVS is gemaakt. de ophanging geschiedt aan de
wand of het plafond. Voor een schuivend profiel is de zwaarte van de
rail afhankelijk van het gewicht van de strokenwand.
de glasheldere PVC-stroken zijn standaard leverbaar in de volgende
breedtes: 200, 300 en 400 mm. de dikte van het materiaal hangt
af van breedte: 2 mm bij 200 mm, 3 mm bij 300 mm en 4 mm
bij 400 mm. de stroken zijn overlappend gemonteerd, waarbij de
overlapping afhankelijk is van de strookbreedte: 60%, 80% en 100%
bij alle drie de strookbreedtes.
alleen bij de 400 mm brede stroken is ook 40% overlapping mogelijk.
oPTIeS
Behalve de standaard PVC-stroken zijn er ook speciale uitvoeringen
leverbaar. Zo zijn er voor iedere toepassing geschikte lamellen te
kiezen: vriesbestendig, antistatisch, gematteerd, met rode markering of
voorzien van slijtageribben. Voor het afschermen van een lasplek zijn
bronskleurige, groene en rode lamellen leverbaar, die optioneel in een
staand- of verrijdbaar rek zijn gemonteerd.

