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- Slúžia predovšetkým na vizuálne oddelenie zváracích pracovísk.

- Ľahké, jednoducho manipulovateľné konštrukcie zásten sú
vyrobené z oceľových profilov.

- Pre ľahkú manipuláciu so zábranou sú na jednej strane osadené
brzdené kolesá s priemerom 80 mm. Na druhej strane
zabezpečuje vysokú stabilitu 600 mm široká oporná noha.

- Jednotlivé zábrany je možné spojiť v ľubovoľnom množstve
a vytvoriť tým súvislú ochrannú stenu.

- Systém závesov umožňuje napojenie v rôznom uhle a tvarovo
utvárať jednotlivé pracoviská.

- Plachta je vyrobená z ohňovzdorného materiálu, ktorý
poskytuje ochranu pred nebezpečným žiarením a je odolný
odlietavajúcim guličkám a iskrám.

- Prevedenie v tmavo zelenej plachte zodpovedá EN 1598.

- Na zákazku je možné dodať
plachtu z impregnovanej
ohňovzdornej textílie.

Mobilné zásteny do zvarovní

OCHRANNÉ PVC CLONY
MOBILNÉ ZÁSTENY DO ZVAROVNÍ

maximálne prekrytie 90%

Spôsoby zavesenia a možnosti prekrytia

minimálne prekrytie 35%

spodné zavesenie čelné zavesenie

Jednoduchá montáž, demontáž aj výmena poškodenej clony.

- Clony sa používajú na vnútorné aj vonkajšie teplotné oddelenie
priestorov.

- Sú vyrobené z PVC materiálu, neobsahujú kadmium ani silikón.

- Odolávajú veľkému množstvu chemických látok a dajú sa
používať pri teplotách od –15 °C do +50 °C.

- Bránia vnikaniu dymu, výparov, prachu alebo aj hmyzu a vtákov.

- Prispievajú k zníženiu hluku a majú vysokú priehľadnosť.

- Štandardne sú dodávané priehľadné clony do bežných teplôt
a clony do chladiarenských prevádzok v rolkách s dĺžkou 50 m.
Na zákazku je možné dodať clony do priestorov kde sa zvára,
mechanicky odolné clony alebo clony farebné.

Typ: 7238

štandardná

označujúca zváracia protinárazová

30 mm

1/ Hák z nerezovej ocele

2/ PVC clona 

3/ Rám dverí, murivo

300 mm

Typ: 7239

tepelne odolná

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

stredné prekrytie 54%

Detail závesu.

TYP POPIS ŠÍRKA HRÚBKA NÁVIN
CENA
(EUR)

7238 Štandardná clona 300 mm 2 mm 50 m 415,00
7239 Tepelne odolná clona 300 mm 3 mm 50 m 455,00
7240 Záves s okami (5 ks) 300 mm – – 16,00
7241 Hrebeň s hákmi 984 mm – – 16,60

TYP
HLAVNÉ ROZMERY 

š x h x v (mm)
HMOTNOSŤ 

(kg)
CENA
(EUR)

7300 1500 x 600 x 2200 28 290,00
7301 2000 x 600 x 2200 32 307,00
7302 2500 x 600 x 2200 38 315,00
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