CORTINA EXPLORACIÓ

CARACTERÍSTIQUES GUIA METÀL·LICA

Guia metàl·lica d'alumini reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de
subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja.
Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze.
La guia ens permet, segons les nostres necessitats, dissenyar l'obertura de la
nostra cortina.
La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les
condicions d’Instal·lació.
El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les
característiques del sostre.
CARACTERÍSTIQUES TEIXIT

Estan certificats segons norma UNE - EN- 13795-1 i prEN 13795-3 més d'estar
classificats com ignífugs M1 i classe 1 .
Són tèxtils antibacterians , hipoalergènics i anti taques . Pel que són teixits
especialment indicats per al seu ús en cortines per a hospitals , cortina
d'hospital i cortines sanitàries .
Aquesta indicades per suportar intensos cicles d'abrasió en instal·lacions de
pública concurrència .
Fabricades en fibra de Trevira Bioactive , frunzida al 80 %, són cortines
especials per a hospitals . Pel que la constitució del teixit així com la confecció
a la qual aquest és sotmès per adaptares a les mesures de cada habitació ,
estan pensades per oferir una resistència excepcional en hospitals , clíniques ,
residències geriàtriques , urgències , fisioteràpia , quiròfans , unitats de cures
intensius i en definitiva tot tipus d'institucions públiques i privades d'àmbit
sanitari , on les cortines estan sotmeses a intensos cicles de rentat industrial .
Pel que aquestes cortines són realment resistents i duradores davant de
l'envelliment i molt ressents l'ús intens .
DIMENSIONS:
COMPLETAMENT A MIDA

Part final sense cap tipus de parts
metàl·liques (no reflecteixen la Llum)

GUIA METÀL·LICA

Corredissa de rodes

Corredissa normal

Suport a sostre

Tap envellidor (diferents colors disponibles)

Teixits utilitzats:

- Model Bèrnia: Teixit llis 100% polièster
ignífug permanent CS. classe 1
(UNE EN 13773: 2003). Solidesa a la
llum 4-5 (UNE 105-B02-2001) semiopac.
- Model Tapaluz: Teixit llis 100%
polièster ignífug permanent FR. classe 1
(UNE EN 13773: 2003), M-1 (MZC-102296) i B1 (DIN 4102-1). Solidesa a la
llum 3-5
(UNE 105-B02-2001) opac.
La confecció de la cortina és plana al
100%
La cortina té un sistema de cinta amb
garfis per a la seva col·locació a la guia.
Finalitat: delimitar zones d'exploració

