Πόρτες Πολυαιθυλενίου Φλιπ-Φλαπ
Swing Doors from Polyethylene
Technosir
Ιδανικές για...


Super Market



Νοσοκομεία



Κρεοπωλεία



Οπωροπωλεία



Αποθήκες



Χώροι Υγιεινής



Εστιατόρια



Καφετέριες



Σχολεία

Πλεονέκτημα της ανοιγμένης πόρτα
πολυαιθυλενίου Technosir:



Ανοίγουν προς όλες τις κατευθύνσεις



Παράγονται σε όλες τις διαστάσεις, δίφυλλές και μονόφυλλες



Μένουν σταθερά ανοικτές στις 90ο



Διευκολύνουν τους εργαζομένους στην μεταφορά οποιουδήποτε
αντικειμένου (εμπορεύματα, τρόφιμα, δίσκος με φαγητά)



Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων



Κατασκευάζονται σε οποιοδήποτε μέγεθος και διάσταση



Μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές



Καθαρίζονται εύκολα



Ιδανικές για αποθήκες, γιατί είναι ανθεκτικές στα
χτυπήματα.



Οι περιστρεφόμενες πόρτες πολυαιθυλένιο είναι
εξαιρετικά ανθεκτικές στην κρούση



Οι πόρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
διαδρόμους με πολλή κίνηση



Οι πόρτες (μονές ή διπλές) είναι κατασκευασμένες
από υψηλής ποιότητας πάχους 15 mm
πολυαιθυλένιο και



Ιδανικές για ψυκτικούς θαλάμους

Γιατί πόρτα πολυαιθυλενίου
Technosir:
Πλεονεκτήματα Πόρτας πολυαιθυλενίου Technosir:









Κατασκευάζεται από Γερμανικά φύλλα πολυαιθυλενίου
Πάχος πολυαιθυλενίου 15mm
Στρογγυλό παράθυρο, σταθερό
Εσωτερική ενίσχυση για υψηλή αντοχή σε
χτυπήματα
Μπάρες προστασίας (οριζόντιες και κάθετες)
από πολυαιθυλένιο, που ενισχύουν την καθημερινή
αντοχή στην πρόσκρουση
Μεντεσέδες πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας
Φιλιστρίνι διαφόρων
διατομών

Μεγάλο Εύρος Χρωμάτων

Δύο ειδών μπορντούρες:


Με λάστιχο



Με πολυαιθυλένιο

Ενδεικτικά RAL:
3001, 6001, 5005, 7005,
9010, 1003 , 2004, 9010

Γιατί να επιλέξετε εμάς:

Η εταιρεία Technosir δραστηριοποιείται στο χώρο των
μεταλλικών κατασκευών από το 1978.
Ειδικεύετε στα κουφώματα αλουμινίου, στις σιδηροκατασκευές,
στις ανοξείδωτες κατασκευές καθώς και στα μεταλλικά κτίρια.
Έχουμε εξειδίκευσή στις πόρτες ασφαλείας και anti-vandal,
καθώς και στις πόρτες πολυαιθυλενίου κάθε είδους.
Η εταιρεία Technosir είναι εφοδιασμένη με πείρα και αγάπη για
το αντικείμενο. Διαθέτει άρτια εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία
και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που εναρμονίζονται με τις
πιστοποιήσεις και την ποιότητα των προϊόντων της.
Κατασκευάζουμε ότι μας ζητηθεί στις υψηλότερες προδιαγραφές
και απαιτήσεις.
Tα προϊόντας μας φτιάχνονται με υλικά πιστοποιημένα
κατά DIN και CE.

TAYΓΕΤΟΥ 3, 188 63, ΠΕΡΑΜΑ
Τηλέφωνο: 210 4005060, Fax: 210 4005060
Kινητό:6937310743 - 6984353600
mail: technosir@gmail.com
http://www.technosir.gr/

