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Pasy i kurtyny z miękkiego PCV, PCW

Pasy z miękkiego PCV, PCW – odporne są na działanie promieni UV. Wykonywane są w dwóch typach 
standardowym i chłodniczym, co pozwala na stosowanie ich w pełnym zakresie temperatur (-45 do +60), np. w 
chłodniach, magazynach, zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Drzwi i bramy wykonane przy użyciu pasów 
z miękkiego PCW stanowią najbardziej ekonomiczne rozwiązanie mające na celu ochronę składowanych 
materiałów przed zmiennymi warunkami środowiska (promieniowanie cieplne, niska temperatura, wilgotność) 
oraz hałasem, kurzem, pyłem, owadami i przeciągami. Ze względu na doskonałą elastyczność i wytrzymałość 
mechaniczną pasów  z miękkiego PCW, można je stosować w każdym miejscu.
W naszej ofercie znajdują się także systemy do montażu kurtyn elastycznych z miękkiego PCW, wykonanych ze 
stali nierdzewnej.     

Zastosowanie:
– kurtyny drzwiowe w magazynach (wjazdowe, wewnętrzne)
– kurtyny w bramach wyładunkowych 
– kurtyny w chłodniach, zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego
– kurtyny spawalnicze

Właściwości: 
– oszczędność energii poprzez zatrzymanie temperatury i kontrolę przepływu ciepłego (zimnego) powietrza
– ograniczanie przedostawania się dymu, oparów i kurzu do pomieszczeń oddzielonych kurtynami 
– bariera dla dźwięku: redukcja poziomu hałasu o 25-30 dB
– odporność na działanie promieniowania UV (może być stosowany w bramach zewnętrznych)
– bardzo wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczna 
– przepuszczalność światła słonecznego do wnętrza obiektu 
– materiał produkowany standardowo z zaokrąglonymi krawędziami, co chroni użytkowników kurtyn przed 

skaleczeniami (zwiększa komfort pracy) 
– minimum zabiegów konserwacyjnych 
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Pasy i kurtyny z miękkiego PCV, PCW

Kolor Grubość (mm) Wymiar Przeznaczenie Cena za mb * Cena za rolkę*

Bezbarwny 

2 20cm x 50m Standard  6,99 zł 349,50 zł

3 30cm x 50m Standard 14,76 zł 738,00 zł

4 40cm x 50m Standard 27,06 zł 1 353,00 zł

2 20cm x 50m Chłodniczy  9,02 zł 451,00 zł

3 30cm x 50m Chłodniczy 18,45 zł 922,50 zł

4 40cm x 50m Chłodniczy 36,01 zł 1 800,50 zł

Czerwony 
transparentny 

2 20cm x 50m Standard 10,02 zł 501,00 zł

3 30cm x 50m Standard 24,14 zł 1 207,00 zł

Akcesoria do montażu kurtyn ze stali nierdzewnej 

Kolor Opis Wymiar (mm) Cena za szt. *

Srebrny 

Płytki mocujące 

200 8,20 zł

300 9,84 zł

400 11,07 zł

Wieszak grzebieniowy 

984 34,44 zł

1066 36,90 zł

1230 45,10 zł

1312 49,20 zł

1476 53,30 zł

1681 69,70 zł

*Ceny w złotych netto +23% VAT oparte o kurs EURO mogą się minimalnie różnić od rzeczywistych.
*Są to ceny wyjściowe każde zamówienie traktowane jest indywidualnie. Zadzwoń i zapytaj o rabat dla Ciebie !!!!
*Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.

Galeria
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