MỚI

Chịu nhiệt cực cao

Rèm Chắn
Giải pháp thông thoáng cho mọi lỗ mở

SVF

Rèm chắn linh hoạt – giải pháp tiết kiệm không gian

Thất thoát năng lượng tối thiểu
Rèm chắn linh hoạt của Hörmann đặc biệt phù hợp để dùng làm cửa giá
thành rẻ cho các lỗ mở lớn trong nhà kho. Các dải UPVC độ bền cao tạo
nên mối khít hiệu quả cho một không gian rộng và được mở chỉ đủ cho
chiều rộng của một xe tải thông qua. Điều này làm giảm thất thoát nhiệt
ở mức tối thiểu thậm chí với lưu lượng thông qua lớn, do đó tiết kiệm
được năng lượng ở mức tối đa. Độ trong của dải chắn Flex cải thiện điều
kiện chiếu sáng và giảm thiểu chi phí chiếu sáng.

Hệ thống giá kẹp
Với hệ thống này, việc lắp các rèm chắn của chúng tôi trở nên thật nhanh
và dễ dàng. Kẹp nhựa với dải UPVC được tán đinh có thể dễ dàng được
móc vào thanh trượt nhôm – không cần dùng thêm bất kỳ dụng cụ nào.
Kẹp và UPVC được giao dưới dạng tổ hợp hoàn chỉnh. Có thể dễ dàng
tháo móc và đổi dải nếu cần.

Phiên bản
●● Thanh trượt nhôm
●● Dải UPVC được móc trực tiếp vào thanh trượt bằng nhôm

và có thể quay tự do 180°.

Các loại kích thước
Dải nhựa 200 / độ dày vật liệu 2 mm
Chiều cao nối tối đa, bên trong

2000 mm

Chiều rộng nối tối đa

10000 mm

Dải nhựa 400 / độ dày vật liệu 4 mm
Chiều cao nối tối đa, bên trong

3000 – 6000 mm

Chiều cao nối tối đa, bên ngoài

3000 – 4500 mm

Chiều rộng nối tối đa

10000 mm

Chiều rộng dải nhựa lớn hơn cũng có sẵn tùy theo yêu cầu, loại
nối chồng 100% hoặc nối chồng một phần từ 25% đến 75%

