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PERDELE PVC 
 

Perdelele PVC oferite de Rolorand sunt soluții foarte 

practice, pentru închiderea golurilor de tranzit și izolare 

termică, fiind totodată și foarte accesibile. 

Se folosesc pentru separarea unor spații, în unități de 

producție, hale și depozite.  

Perdeaua PVC oferită de Rolorand se poate fixa pe cadrul 

ușii, împiedicând pătrunderea aerului, temperatura spațiului 

fiind astfel controlată, oferind un mediu plăcut fără curent și 

fără praf.  

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE     
                                                        

              

                                                                                                      

 

Structură 
� Compuse din fâșii din material PVC transparent, plasate una peste alta, parțial sau total, și structură pivotantă din 

oțel galvanizat sau inoxidabil.  

� Temperaturi de utilizare: de la -15°C până la +35°C. 

� Diverse moduri de fixare in partea superioara (detasabile, oscilante, glisante ). 

 

Variante constructive: 
     Perdea PVC cu fâșii detașabile                 Perdea PVC cu fâșii oscilante           Perdea PVC cu fâșii glisante 

                                               

S L

Fâșiile PVC pot avea următoarele dimensiuni: 

� lățime L între 100 și 400mm 

� grosime 2 sau 3mm  

și pot fi plasate una peste cealaltă, parțial sau total:  

� grad de acoperire S între 30% și 90% 
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UȘI PVC 
 
Ușile cu foi PVC oferite de Rolorand sunt un 

model de uși foarte practic, asigură 

menținerea temperaturii în hale, vitrine sau 

camera frigorifice și nu necesită deloc 

întreținere. 

Ușile cu foi PVC oferă o bună vizibilitate, 

permit iluminarea naturală, și se pot folosi 

pentru: separarea sau delimitarea unor spații, 

combaterea pătrunderii insectelor, 

rozătoarelor ș.a. animale, protejarea 

personalului împotriva cuentului în spații cu 

mai multe ferestre și uși, termoizolarea 

profesională suplimentară la porți și uși cu 

trafic de persoane sau mărfuri. 

 

Ca și structură, ușile cu foi PVC sunt compuse din unul sau două blaturi mari din PVC transparent și un cadru metallic, 

care garantează o bună rezistență la torsiune pe durata utilizării. 

 

Variante constructive:  
Atunci când ușile cu foi PVC sunt utilizate în spații cu trafic mare de mărfuri, stivuitoare și alte utilaje, este recomandată 

ranforsarea blaturilor PVC, cu fâșii din cauciuc și pânză ; aceste ranforsări servesc ca și material anti-abraziv și oferă 

protecție împotriva zgârieturilor.

 
Ușile cu foi PVC se pot deschide în ambele sensuri, iar d.p.d.v. al sistemului de acționare acestea sunt disponibile în 

doua versiuni:  

� acționate manual, cu arcuri pentru închiderea ușii după trecere  

� semiautomate, cu sistem electro-pneumatic și arcuri pentru deschidere în momentul contactului direct cu foaia 

perdelei PVC. 

                           
 

Ușile cu foi PVC oferite de Rolorand sunt practice, oferă o bună vizibilitate și ajută la 

economisirea de resurse financiare în cazul încălzirii sau răcirii unui spațiu sau a unei încăperi. 

KBGKBS 

Ușă flexibilă PVC cu protecție  

din cauciuc și pânză 
Ușă flexibilă PVC 

transparentă 


