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Champion Door -pressuovet ja -seinät
Champion Door -liuskaverho-ovet
Champion Door Oy

CHAMPION DOOR -PRESSUOVET JA -SEINÄT

Champion Door -pressuovet ja -seinät
ovat kestävä ja helppokäyttöinen vaihtoehto suurten oviaukkojen suojaamiseen.
Asentaminen onnistuu helposti ja nopeasti ilman erikoistyökaluja. Pressuovipaketti sisältää kaikki tarvittavat osat.
Champion Door -pressuoville annetaan
kahden vuoden takuu.

vetolujuus DIN 53354 3000/3000 N/5 cm
tartunta 100 N / 5 cm
lämmönkesto +70 oC
pakkasenkesto -60 oC, hyvä toimivuus
-35 oC saakka
• lisävarusteena saatavana erilaisia lukkoremmejä seinään-, toisiinsa- ja maahankiinnitystä varten

•
•
•
•

Pressuovipaketin toimitussisältö
Käyttökohteita
•
•
•
•
•
•
•
•

varastohallit
konehallit
raaka-ainesiilot
energiavarastot
viljankuivaamot
autotallit
pesuhallit (jako- ja suojaverhot)
hitsaussuojat

Teknisiä tietoja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pressuovi
laakeroidut teräsliukurullat
metalliset s-koukut
liukukisko (ja mahdollisesti tarvittavat
jatkokappaleet)
kiskon kannatinraudat kiinnitysruuveineen
stopparit kiskon päihin
seinälukot (3 kpl molemmilla sivuilla)
vetoköysi
asennusohje

Verkkokangas

• ovipressu UV-, home- ja palosuojattua
myrkytöntä polyesterikudosvahvisteista
PVC-pressukangasta
(1100 dtex), paino 800 g/m2
• repimislujuus DIN 53356 350/300 N

Pressuovi voidaan varustaa verkkokankaalla tuulikuorman vähentämiseksi, myös eri
värejä voi yhdistellä. Verkkojen vakiokorkeudet 1000 ja 2000 mm.

Ovipressun yläreunassa on n. 30 cm välein
vahvat messinkipurjerenkaat. Toimitukseen
sisältyy sinkitty teräskisko (30 x 30 x 2 mm)
sekä laakeroidut teräsliukurullat
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CHAMPION DOOR -LIUSKAVERHO-OVET
Champion Door -liuskaverho-ovet ovat
edullinen ja kestävä vaihtoehto aukkoihin, joissa perinteiselle ovelle ei ole tilaa
avautua. Liuskaverho-ovi estää vetoa,
melua, pölyä ja roiskeita ja sillä on helppo
jakaa tuotanto- ja varastotiloja. Lisäksi läpinäkyvyys tuo turvallisuutta.

Rakenne
Champion Door -liuskaverho-oven kamparunko asennetaan seinään, kattoon tai suoraan aukkoon 1 m pituisista elementeistä.
Liuskat ripustetaan erillisinä runkoon 0, 33,
66 tai 100 %:n limityksellä.
Asennus käy helposti ja limitystä voit myös
muuttaa myöhemmin.
Liuskojen reunat ovat pyöristetyt ja liuska
on hieman kupera, jotta tiiviys olisi paras
mahdollinen.

Käyttökohteita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tuotantotilat
pakastevarastot
jäähdytysajoneuvot
korjaamot
siltanosturiaukot
varastot
elintarviketehtaat
kuljetinaukot
maalaamot
navetat, pihatot
Liuskakampa

Liuskaverhon limitysvaihtoehtoja

Teknisiä tietoja
Menetelmä

Vakiolaatu

Pakkaslaatu

PVC

PVC

DIN 53505

75 shore

61 shore

kyllä

kyllä

DIN 53372

-35 oC

-65 oC

Liuskat

33 %

Materiaali
Kovuus
UV-suojaus
Kylmämurtolämpötila

66 %

100 %

Palonkestävyys

DIN 53382

ei jatka palamista

ei jatka palamista

Valonläpäisevyys

ASTM D 1003

> 80 %

> 80 %

Äänenvaimennus

DIN 52210

> 35 dB

> 35 dB

Murtolujuus

DIN 53455

1,6 daN/mm2

1,0 daN/mm2

Repimislujuus

DIN 53363

> 50 daN/cm2

> 28 daN/cm2

Mitat
(leveys/vahvuus)

300/3 mm (varastolaatu), 200/2 mm ja
400/4 mm tilauksesta

Kannattimien materiaali

sinkitty teräs

VALMISTUS JA MYYNTI
Champion Door Oy
Pajatie 1
85500 NIVALA
Puhelin 08 445 8800
Faksi
08 442 956
info@championdoor.com
www.championdoor.com
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