BESCHERMENDE ELEMENTEN
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AANRIJDBEVEILIGING

Aanrijdbeveiliging wordt gebruikt in fabrieken in
de voedingsindustrie (brouwerijen, zuivelfabrieken,
slagerijen), cateringfaciliteiten en ziekenhuizen. De
vorm, buisdiameter, stootrandhoogte en sterkteparameters worden ontworpen volgens de individuele
verwachtingen van de klant.
Voor de productie gebruiken we standaard buizen en
metalen platen met een dikte van 1,5 tot 3 mm. We
bieden oppervlakken in 2B of geborstelde afwerking
aan. De aanrijdbeveiliging wordt bevestigd in gaten in
de vloer die vervolgens met beton worden overgoten
of door middel van chemische of expansieankers aan
de vloer worden bevestigd.
Het geheel is een duurzaam en hygiënisch element
dat enerzijds wanden, schuifdeuren of andere voorwerpen beschermt en anderzijds het schoonhouden
van de beschermde zone niet in de weg staat. Het
belangrijkste voordeel van de roestvrij stalen aanrijdbeveiliging is dat de corrosievrije laag bij aanrijding
niet bechadigd wordt. Bij impact vervormt het product
alleen en behoudt het de hygiënische eigenschappen.
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SOKKELPLINTEN

ROESTVRIJSTALEN SOKKELPLINTEN
In voedsel-, chemische en farmaceutische fabrieken is
er behoefte aan bijzonder strenge hygiënevoorschriften. Deze bestaan onder andere uit het afschermen
van de plaatsen waar de vloer en de muur samenkomen, en waar de muren en het plafond samenkomen, omdat zich op deze plaatsen vuil en vocht kan
ophopen, wat kan leiden tot de vermenigvuldiging
van bacteriën.
Een uitstekende en eenvoudige oplossing hiervoor
zijn wandprofielen, ook wel sokkelplinten genoemd,
die volledig uit roestvrij staal zijn vervaardigd. Ze
zijn passend geprofileerd, precies aangepast aan de
wandpanelen en betonconstructies en beschermen de
genoemde oppervlakken perfect. Het ATT-aanbod op
dit gebied wordt aangevuld met afwerkingselementen
zoals binnen- en buitenhoeken. Voor de verbinding
van de plinten met de vloer wordt een passende
Dichtingsmassa gebruikt die bestand is tegen sterke
desinfectiemiddelen en tegen hoge temperaturen.
Het productportfolio omvat zowel sokkelplinten die
strak op panelen passen als sokkelplinten die gevuld
zijn met beton en vervolgens met speciale deksels
worden afgedicht.
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ROESTVRIJSTALEN
VLOERTEGELS

Onze stalen tegels zijn gemaakt van 2 mm dik plaatmateriaal, en worden gekenmerkt door een hoge mate
van weerstand tegen beschadiging en vernieling. Ze
zijn tegen vrijwel elke belasting bestand die zich
voordoet in de industrie en het transport.
Omdat onze producten aan de hoogste kwaliteitsen esthetische normen moeten voldoen, alsmede
aan de hoge hygiënische en ecologische eisen, die
bijvoorbeeld gelden in de voedingsindustrie bieden we producten uit roestvrij staal aan die naast
corrosiebestendige eigenschappen ook een lange
levensduur hebben.

TOEPASSING
-

92
92

bedrijven in de zware industrie
bedrijven in de voedingsindustrie,
productiehallen,
magazijnen, opslagplaatsen,
drukkerijen,
laad-en losplatforms,
gieterijen, staalfabrieken.
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VOORDELEN
bestand tegen hoge oppervlaktebelastingen,
duurzaamheid en een lange levensduur,
beveiliging,
geen vloerrenovatiewerkzaamheden nodig,
wij geven technisch advies tijdens het hele proces
van de uitvoering van de opdracht.
- installatie op verzoek.
-

DILATATIES

DILATATIEVOEGEN
Om scheuren te voorkomen in vloeren die over grotere
oppervlakten worden aangelegd, maken aannemers
gebruik van dilatatievoegen. Een roestvrijstalen overlappingsvoeg is een element dat de beweging van de
vloer compenseert en de voeg tegelijkertijd tegen de
ophoping van allerlei soorten vuil beschermt.
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