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Cepro International B.V. - Rijen - Holandia

Cepro Sarl - Lille - Francja

Cepro Deutschland GmbH - Duisburg - Niemcy
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PROJEKTY

HA£AS

ISKRY I ODPRYSKI

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

ORANGE-CE

Kurtyny spawalnicze przeznaczone do ochrony ludzi pracuj¹cych w s¹siedztwie
stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem œwietlnym
emitowanym podczas spawania. Kurtyny chroni¹ przed szkodliwym
promieniowaniem jasnoniebieskim i UV.

GREEN-9

Kurtyny spawalnicze produkowane s¹ zgodnie z europejsk¹ norm¹ EN-1598 w 4
kolorach: czerwonym, br¹zowym, zielonym-6 i zielonym-9.
Kurtyny w kolorze czerwonym, br¹zowym i zielonym-6 s¹ przezierne tzn.
umo¿liwiaj¹ obserwacjê stanowiska pracy i nie izoluj¹ spawacza od pozosta³ych
pracowników. Kurtyny przezierne stosuje siê przede wszystkim na wejœciach na
stanowiska spawalnicze oraz przy ma³ej intensywnoœci promieniowania
œwietlnego. W przypadku bardzo intensywnego promieniowania œwietlnego oraz
pomiêdzy stanowiska spawalnicze stosuje siê kurtynê zielon¹-9.
Wszystkie kurtyny s¹ samogasn¹ce zgodnie z norm¹ DIN53438.

GREEN-6

Kurtyny spawalnicze dostêpne s¹ w standardowej szerokoœci 140 cm, o
wzmocnionych krawêdziach na szerokoœci 5 cm, z wtopionymi w górn¹ krawêdŸ co
20 cm plastikowymi oczkami do zawieszania i zatrzaskami po bokach
umo¿liwiaj¹cymi ich ³¹czenie w d³u¿sze ci¹gi. Gruboœæ kurtyny wynosi 0,4 mm. W
opakowaniu kurtyny znajduje siê 7 haczyków do zawieszenia kurtyny na rurze 32
mm lub stalowej lince.

BRONZE-CE
6
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CEPRO KURTYNY SPAWALNICZE EN-1598
Kurtyny spawalnicze posiadaj¹ standartow¹ szerokoœæ 140 cm, ponadto posiadaj¹ szew 5 cm wokó³ ca³ej kurtyny,
s¹ wyposa¿one w 7 oczek, ponadto na bocznych stronach kurtyny znajduj¹ siê napy do ³¹czenia kurtyn. Materia³
z których s¹ wykonane ma 0,40 mm gruboœci. Wszystkie standardowe kurtyny dostarczane s¹ wraz z 7 szt.
haków do zawieszenia.
Opis

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Kurtyny spawalnicze

H. 160 cm x 140 cm
H. 180 cm x 140 cm
H. 200 cm x 140 cm
H. 220 cm x 140 cm
H. 240 cm x 140 cm
H. 260 cm x 140 cm
H. 280 cm x 140 cm
H. 300 cm x 140 cm
Made to size

16.15.16
16.15.18
16.15.20
16.15.22
16.15.24
16.15.26
16.15.28
16.15.30
16.15.99

Cepro-Green-9
16.19.16.0010
16.19.18.0010
16.19.20.0010

16.19.16
16.19.18
16.19.20
16.19.22
16.19.24
16.19.26
16.19.28
16.19.30
16.19.99

Cepro-Green-6
16.16.16.0010
16.16.18.0010
16.16.20.0010
16.16.16
16.16.18
16.16.20
16.16.22
16.16.24
16.16.26
16.16.28
16.16.30
16.16.99

16.17.16
16.17.18
16.17.20
16.17.22
16.17.24
16.17.26
16.17.28
16.17.30
16.17.99

10.48.30
10.48.40
10.48.50.0007
10.48.55
10.00.00
99.16.01.01

PROJEKTY

AKCESORIA
S-hak do zawieszenia
Plastykowa zawieszka okr¹g³a (zastosowanie na rury max. fi 35 mm)
Stalowe zawieszki okr¹g³e (zastosowanie na rury max. fi 35 mm po 7 szt.)
Stalowa zawieszka do kurtyn o wym. XL (zastosowanie rury fi 40 mm)
Oczka do samodzielnego monta¿u
Oczka prasowane

Cepro-Bronze-CE
16.17.16.0010
16.17.18.0010
16.17.20.0010

HA£AS

Wymiary
Cepro-Orange-CE
H. 160 cm x 140 cm po 10 szt.
16.15.16.0010
H. 180 cm x 140 cm po 10 szt.
16.15.18.0010
H. 200 cm x 140 cm po 10 szt
16.15.20.0010

ISKRY I ODPRYSKI

CEPRO KURTYNY SPAWALNICZE

www.elkrem.com.pl
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Lamele spawalnicze zapewniaj¹ ochronê przed szkodliwym promieniowaniem
œwietlnym emitowanym podczas spawania.
Lamele spawalnicze zaleca siê stosowaæ w miejscach, gdzie panuje du¿e
natê¿enie ruchu spowodowane przemieszczaniem siê ludzi i/lub towarów oraz
tam, gdzie zas³ona spawalnicza nara¿ona jest na uszkodzenia mechaniczne.
Lamele dostarczane s¹ w rolkach o d³ugoœci 50 metrów. W celu przygotowania
zas³ony lamelowej nale¿y j¹ poci¹æ na odpowiednie odcinki i podziurkowaæ w celu
zawieszenia. Mo¿na równie¿ zamówiæ us³ugê ciêcia i dziurkowania.
Lamele spawalnicze produkowane s¹ zgodnie z norm¹ europejsk¹ EN-1598 i
dostêpne s¹ w czterech kolorach: czerwonym, br¹zowym, zielonym-6 i zielonym9. Lamele w kolorze czerwonym, br¹zowym i zielonym-6 s¹ przezierne tzn.
umo¿liwiaj¹ obserwacjê stanowiska pracy i nie izoluj¹ spawacza od pozosta³ych
pracowników. Lamele przezierne stosuje siê przede wszystkim na wejœciach na
stanowiska spawalnicze oraz przy ma³ej intensywnoœci promieniowania
œwietlnego. W przypadku bardzo intensywnego promieniowania œwietlnego oraz
pomiêdzy stanowiska spawalnicze stosuje siê lamele w kolorze zieleñ-9.
Wszystkie lamele s¹ samogasn¹ce zgodnie z norm¹ DIN53438.

8
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CEPRO LAMELE SPAWALNICZE
Lamele spawalnicze mog¹ byæ dostarczane zarówno w pe³nych rolkach po 50 m jak równie¿ dociête na wymiar wraz z
wyciêtymi dziurkami do zawieszenia. Lamele rekomendowane s¹ do odgrodzenia miejsc charakteryzuj¹cych siê
wysokim natê¿eniem ruchu spowodowanym przemieszczaniem siê ludzi lub/i maszyn.

LAMELA SPAWALNICZA NIEPOCIÊTA W ROLKACH 50M
Wymiary
Cepro-Orange-CE
Cepro-Green-9
300 x 2 mm niepociêta
26.25.02
26.29.02
300 x 3 mm niepociêta
26.25.03
26.29.03

Cepro-Green-6
26.26.02
n.a.

Cepro-Bronze-CE
26.27.02
n.a.

LAMELA SPAWALNICZA DOCIÊTA NA WYMIAR W ROLCE
Wymiary
Cepro-Orange-CE
Cepro-Green-9
300 x 2 mm dociêta
26.25.02.91
26.29.02.91
300 x 3 mm dociêta
26.25.03.91
26.29.03.91

Cepro-Green-6
26.26.02.91
n.a.

Cepro-Bronze-CE
26.27.02.91
n.a.

Cepro-Green-6
27.56.32.10
27.56.32.05

Cepro-Bronze-CE
27.57.32.10
27.57.32.05

ISKRY I ODPRYSKI

Opis

2

LAMELE SPAW. POCIÊTA I PODZIURKOWANA SPRZED. W M

300 x 3 mm, 100 mm
300 x 3 mm, 50 mm

Cepro-Orange-CE
27.55.32.10
27.55.32.05

Cepro-Green-9
27.59.32.10
27.59.32.05

27.55.33.10
27.55.33.05

27.59.33.10
27.59.33.05

n.a.
n.a.

MOCOWANIE STA£E, SPRZEDAWANE NA METRY BIE¯¥CE
Mocowanie sta³e, na 1" rurze
Zestaw sk³ada siê z : 1" rury, zawieszki
Mocowanie œcienne lub sufitowe
Zak³adka 100 mm (66%)
Zak³adka 50 mm (33%)

n.a.
n.a.

HA£AS

Wymiar / zak³adka
300 x 2 mm, 100 mm
300 x 2 mm, 50 mm

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Lamele spawalnicze

88.22.32.10
88.22.32.05

MOCOWANIE PRZESUWNE, METRY BIE¯¥CE (niezbêdna przestrzeñ 2x szerokoœæ zabudowy)
W przypadku zamówienia, prosimy o podanie szerokoœci zabudowy oraz ca³ej szerokoœci dostêpnej przestrzeni.
Przesuw montowany na 1" rurze wraz z szyn¹.
Zestaw sk³ada siê z: 1" rury, szyny, zawieszek,
mocowañ œciennych lub sufitowych, koñcówek
zakañczaj¹cych rury, zderzaków koñcowych
88.11.32.10
88.11.32.05

CEPRO plastikowe zawieszki na rurê max. fi 35mm.
CEPRO plastikowe dystanse na rurê max. fi 35mm.

20.11.01
20.11.90

PROJEKTY

Zak³adka100 mm (66%)
Zak³adka 50 mm (33%)
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Kurtyny lamelowe 570 mm posiadaj¹ tak¹
sam¹ ochronê wizualn¹ jak lamele oraz
kurtyny spawalnicze. Ze wzglêdu na
wiêksz¹ odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne kurtyny lamelowe 570
zalecane s¹ na stanowiska, na których
wystêpuje wzmo¿ony ruch towarów i ludzi.
Kurtyny lamelowe 570 wykonane s¹ z foli o gruboœci 1 mm oraz szerokoœci 570 mm.
Standartowo s¹ one dociête na d³ugoœæ 1600, 1800 oraz 2000 mm i pakowane po
cztery arkusze, umo¿liwiaj¹ce zabudowê do 2 metrów. Kurtyny lamelowe maj¹
wtopione w górn¹ krawêdŸ 4 oczka z tworzywa do zawieszania.
Kurtyna lamelowa 570 dostêpna jest równie¿ w rolkach o d³ugoœci 50 m umo¿liwiaj¹c
dociêcie jej na ¿¹dan¹ d³ugoœæ.
Kurtyny lamelowe wystêpuj¹ w czterech kolorach: czerwonym, br¹zowym, zielonym
oraz ciemno zielonym. Wszystkie kolory spe³niaj¹ normê PN-EN-1598.
Za wyj¹tkiem koloru ciemno zielonego wszystkie kurtyny lamelowe 570 s¹ przejrzyste,
umo¿liwiaj¹ce obserwacjê miejsce pracy. Zapobiega to uczuciu izolacji pracownika.
Kurtyny lamelowe 570 s¹ samo gasn¹ce (wed³ug normy DIN53438 czêœæ 2) oraz
odporne na iskry spawalnicze. Nie s¹ natomiast odporne na otwarty ogieñ oraz
wysok¹ temperaturê. Kurtyny stanowi¹ ochronê przed szkodliwym promieniowaniem
œwietlnym osób przebywaj¹cych w otoczeniu stanowisk spawalniczych. Nie stanowi¹
natomiast indywidualnej ochrony wzroku podczas spawania.

10
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570x1 mm

CEPRO KURTYNY LAMELOWE 570 X 1 MM
Spawalnicze kurtyny lamelowe dostêpne s¹ w pe³nych rolkach 50m oraz po 4 szt. w ¿¹danych wymiarach. Wszystkie
poni¿ej wymienione lamele zapewniaj¹ ochronê przed szkodliwym œwiat³em spawalniczym. Wszystkie kolory
posiadaj¹ normê EN-1598.

CEPRO ORANGE CE kurtyny lamelowe, pakowane po 4 szt.
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 1600 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 1800 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 2000 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 2200 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm

22.15.16.0004
22.15.18.0004
22.15.20.0004
22.15.22.0004

CEPRO GREEN-9 Spawalnicze kurtyny lamelowe, ciemnozielone, nie przeŸroczyste
570 x 1 mm kurtyny lamelowe, rolka o d³ugoœci 50 metrów

22.19.01

CEPRO GREEN-9 kurtyny lamelowe, pakowane po 4 szt.
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 1600 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 1800 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 2000 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 2200 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm

22.19.16.0004
22.19.18.0004
22.19.20.0004
22.19.22.0004

CEPRO GREEN-6 Spawalnicze kurtyny lamelowe, zielone, przeŸroczyste
570 x 1 mm kurtyny lamelowe, rolka o d³ugoœci 50 metrów

22.16.01

CEPRO GREEN-6 kurtyny lamelowe, pakowane po 4 szt.
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 1600 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 1800 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 2000 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 2200 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm

22.16.16.0004
22.16.18.0004
22.16.20.0004
22.16.22.0004

CEPRO BRONZE-CE Spawalnicze kurtyny lamelowe, br¹zowe, przeŸroczyste
570 x 1 mm kurtyny lamelowe, rolka o d³ugoœci 50 metrów

22.17.01

CEPRO BRONZE-CE kurtyny lamelowe, pakowane po 4 szt.
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 1600 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 1800 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 2000 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 2200 mm, szerokoœæ zabudowy 2000 mm

22.17.16.0004
22.17.18.0004
22.17.20.0004
22.17.22.0004

www.elkrem.com.pl

HA£AS

22.15.01

PROJEKTY

CEPRO ORANGE-CE Spawalnicze kurtyny lamelowe, ORANGE - przeŸroczysty
570 x 1 mm kurtyny lamelowe, rolka o d³ugoœci 50 metrów

ISKRY I ODPRYSKI

Opis

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Kuryny lamelowe
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Szyby Cepro-Impact znajduj¹ zastosowanie w miejscach, w których
pracownicy nara¿eni s¹ na oddzia³ywanie promieniowania emitowanego
w czasie prac spawalniczych. Stanowi¹ one ochronê przed
niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym i jasnoniebieskim.
Szyby Cepro-Impact wykonane s¹ z twardego PCV zapewniaj¹cego
wysok¹ wytrzyma³oœæ na uderzenia. Charakteryzuj¹ siê równie¿ wysok¹
odpornoœci¹ na czynniki chemiczne. Cepro-Impact mog¹ byæ stosowane
w celu odseparowania osób pracuj¹cych w jednym pomieszczeniu z
robotami spawalniczymi, zachowuj¹c jednoczeœnie pe³n¹ kontrolê
wizualn¹ nad wykonywanymi przez nie czynnoœciami. Czêsto stosuje siê
je, jako okna w kabinach spawalniczych oraz kombinacjê ochrony
wizualnej oraz bariery fizycznej. Szyby Impast nie mog¹ byæ
wykorzystywane jako ochrona indywidualna spawaczy w przy³bicach
spawalniczych.
Szyby Cepro-Impact produkowane s¹ w dwóch standardach
wymiarowych: 2440x1220 mm lub 1220x1220 mm o gruboœci 3 mm.
Materia³ Cepro-Impact mo¿e byæ równie¿ docinany na ¿¹dany wymiar.
Cepro-Impact dostêpny jest w trzech kolorach: pomarañczowym,
br¹zowym oraz zielonym.
Szyby Cepro-Impact dostarczane s¹ z foli¹ zabezpieczaj¹c¹.

12
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CEPRO IMPACT
Impact wykonana jest z materia³u PCV, znajduje zastosowanie przy oddzielaniu zrobotyzowanych stanowisk
spawalniczych. Cepro impact stanowi idealn¹ kombinacjê ochrony wzrokowej oraz fizycznej bariery.

28.27.13
28.27.23

Impact Green 2440 x 1220 mm
Impact Green 1220 x 1220 mm

28.29.13
28.29.23

Impact Orange 2440 x 1220 mm
Impact Orange 1220 x 1220 mm

28.25.13
28.25.23

Impact dociêta na wymiar, niezale¿ne od liczby arkuszy
Minimalny dociêty wymiar 50 x 30 cm.

20.95.28.0001

PROJEKTY

HA£AS

Impact Bronze 2440 x 1220 mm
Impact Bronze 1220 x 1220 mm

ISKRY I ODPRYSKI

Opis

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Impact
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Stela¿e ekranów Cepro Robusto wykonane s¹ z profili okr¹g³ych
(35x2,5mm) oraz prostok¹tnych (50x30x2mm). Ca³oœæ pokryta jest
farb¹ w kolorze RAL 7035.
Przy zastosowaniu odpowiednich elementów, ekrany Robusto mo¿na
³¹czyæ w wiêksze zestawy lub wyposa¿aæ w ramiona uchylne.
Ekrany Cepro Robusto dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wersjach :
Ekran potrójny
Wysokoœæ 210 cm, szerokoœæ 350 cm, (czêœæ centralna 210 cm z
dwoma obrotowymi ramionami po 70 cm)
Ekran potrójny - Extra Large
Wysokoœæ 210 cm, szerokoœæ 430 cm, (czêœæ centralna 210 cm z
dwoma obrotowymi ramionami po 110 cm)
Pojedynczy ekran
Wysokoœæ 210 cm, szerokoœæ 210 cm.
Pojedynczy ekran bez kó³ek
Wysokoœæ 200 cm, szerokoœæ 210 cm.

14
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Stela¿e ekranów Cepro Robusto wykonane s¹ z profili okr¹g³ych (35x2,5mm) oraz prostok¹tnych (50x30x2mm).
Ca³oœæ pokryta jest farb¹ w kolorze RAL 7035. Przy zastosowaniu odpowiednich elementów, ekrany Robusto
mo¿na ³¹czyæ w wiêksze zestawy lub wyposa¿aæ w ramiona uchylne.
Opis
Cepro-Orange-CE
Wersja z kurtynami
36.31.15
Ekran potrójny
36.31.65
Ekran potrójny XL
36.32.15
Ekran pojedynczy
36.33.15
Ekran pojedynczy bez kó³ek

Cepro-Green-9
36.31.19
36.31.69
36.32.19
36.33.19

Cepro-Green-6
36.31.16
36.31.66
36.32.16
36.33.16

Cepro-Bronze-CE
36.31.17
36.31.67
36.32.17
36.33.17

Cepro-Orange-CE
Wersja z lamelami
36.31.25
Ekran potrójny
36.31.75
Ekran potrójny XL
36.32.25
Ekran pojedynczy
36.33.25
Ekran pojedynczy bez kó³ek

Cepro-Green-9
36.31.29
36.31.79
36.32.29
36.33.29

Cepro-Green-6
36.31.26
36.31.76
36.32.26
36.33.26

Cepro-Bronze-CE
36.31.27
36.31.77
36.32.27
36.33.27

Kurtyna Sonic
dŸwiêkoszczelna
36.31.45
36.31.95
36.32.45
36.33.45

Kurtyna wykonana
z materia³u Atlas
Ekran potrójny
36.31.31
36.31.81
Ekran potrójny XL
36.32.31
Ekran pojedynczy
36.33.31
Ekran pojedynczy bez kó³ek
Wersja specjalna

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

CEPRO ROBUSTO EKRANY SPAWALNICZE

ISKRY I ODPRYSKI

Robusto

30.01.32.07
30.01.32.071?
30.01.32.072?

Ramiê obrotowe 110 cm, uniwersalne do kurtyn i lamel
Ramiê obrotowe 110 cm, w³¹cznie z 1 kurtyn¹ i 7 plastykowymi hakami
Ramiê obrotowe 110 cm, w³¹cznie z 5 lamelami i 6 plastykowymi zawieszkami

30.01.32.11
30.01.32.111?
30.01.32.112?

£¹cznik 170 cm, uniwersalny do kurtyn i lamel
£¹cznik 170 cm, w³¹cznie z 2 kurtynami i 14 plastykowymi hakami
£¹cznik 170 cm, w³¹cznie z 8 lamelami i 9 plastykowymi zawieszkami

30.02.32.17
30.02.32.171?
30.02.32.172?

£¹cznik 210 cm, uniwersalny do kurtyn i lamel
£¹cznik 210 cm, w³¹cznie z 2 kurtynami i 14 plastykowymi hakami
£¹cznik 210 cm, w³¹cznie z 10 lamelami i 11 plastykowymi zawieszkami

30.02.32.21
30.02.32.211?
30.02.32.212?

Zawias œcienny do ramion Robusto
Kó³ka z hamulcem
Kó³ka bez hamulca

80.10.08
30.04.32.01
30.04.32.00

www.elkrem.com.pl

PROJEKTY

Ramiê obrotowe 70 cm, uniwersalne do kurtyn i lamel
Ramiê obrotowe 70 cm, w³¹cznie z 1 kurtyn¹ i 7 plastykowymi hakami
Ramiê obrotowe 70 cm, w³¹cznie z 3 lamelami i 4 plastykowymi zawieszkami

HA£AS

AKCESORIA DO EKRANÓW ROBUSTO
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Stela¿e ekranów Omnium wykonane s¹ z profili okr¹g³ych (30x2mm)
oraz prostok¹tnych (30x40x2mm). Ca³oœæ pokryta jest farb¹ w kolorze
RAL 7035. Przy zastosowaniu odpowiednich elementów, ekrany
Omnium mo¿na ³¹czyæ w wiêksze zestawy lub wyposa¿aæ w ramiona
uchylne.
Ekran potrójny
Wysokoœæ 200 cm, szerokoœæ 310 cm, (czêœæ centralna 190 cm z
dwoma obrotowymi ramionami po 80 cm)
Pojedynczy ekran Omnium
Wysokoœæ 200 cm, szerokoœæ 190 cm.
Pojedynczy ekran Omnium do pod³¹czenia na zawiasach
Wysokoœæ 200 cm, szerokoœæ 190 cm.
Pojedynczy ekran Omnium
Wysokoœæ 200 cm, szerokoœæ 120 cm.
Pojedynczy ekran Omnium do pod³¹czenia na zawiasach
Wysokoœæ 200 cm, szerokoœæ 120 cm.
Ekrany Omnium mog¹ byæ wyposa¿one w kurtyny lub lamele we
wszystkich dostêpnych kolorach. Mo¿liwe jest tak¿e zastosowanie
materia³u ¿aroodpornego Atlas.

16
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Ekrany Omnium wykonane s¹ z okr¹g³ych profili (30 x 2 mm) oraz prostok¹tnych (30 x 30 x 2 mm).
Ca³oœæ pokryta jest farb¹ w kolorze RAL 7035. Wszystkie ekrany Omnium dostarczane s¹ roz³o¿one (do
samodzielnego monta¿u).
Opis
Wersje z kurtynami
Cepro-Orange-CE
Ekran pojedynczy 190 cm
36.34.15
Pojedyncze przed³u¿enie 190 cm
36.34.65
Ekran pojedynczy 120 cm
36.35.15
Pojedyncze przed³u¿enie 120 cm
36.35.65
Ekran potrójny
36.36.15

Cepro-Green-9
36.34.19
36.34.69
36.35.19
36.35.69
36.36.19

Cepro-Green-6
36.34.16
36.34.66
36.35.16
36.35.66
36.36.16

Cepro-Bronze-CE
36.34.17
36.34.67
36.35.17
36.35.67
36.36.17

Wersja z lamelami
Cepro-Orange-CE
Ekran pojedynczy 190 cm
36.34.25
Pojedyncze przed³u¿enie 190 cm
36.34.75
Ekran potrójny
36.36.25

Cepro-Green-9
36.34.29
36.34.79
36.39.29

Cepro-Green-6
36.34.26
36.34.76
36.36.26

Cepro-Bronze-CE
36.34.27
36.34.77
36.36.27

Wersja specjalna
Atlas curtain
Ekran pojedynczy 190 cm
36.34.31
Pojedyncze przed³u¿enie 190 cm
36.34.81
36.35.31
Ekran pojedynczy 120 cm
Pojedyncze przed³u¿enie 120 cm
36.35.81
36.36.31
Ekran potrójny

Sheet Orange-CE
36.34.05
36.34.55
36.35.05
36.35.55
36.36.05

Sheet Green-9
36.34.09
36.34.59
36.35.09
36.35.59
36.36.09

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

EKRANY SPAWALNICZE OMNIUM

ISKRY I ODPRYSKI

Omnium

AKCESORIA DO EKRANÓW OMNIUM
30.01.34.08
30.01.34.081?
30.01.34.082?

HA£AS

Ramiê obrotowe 80 cm, uniwersalne do kurtyn i lamel
Ramiê obrotowe 80 cm, w³¹cznie z 1 kurtyn¹ i 7 plastykowymi hakami
Ramiê obrotowe 80 cm, w³¹cznie z 3 lamelami i 4 plastykowymi zawieszkami
.

30.04.34.01
30.04.34.00

PROJEKTY

Kó³ko z hamulcem
Kó³ko bez hamulca

www.elkrem.com.pl
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Ekrany Gazelle przeznaczone s¹ do stosowania przy niewielkich
stanowiskach spawalniczych, które charakteryzuj¹ siê niskim
natê¿eniem pracy. Stela¿e wykonane s¹ z wyj¹tkowo lekkich
galwanizowanych rurek, przez co w ³atwy sposób mo¿na je montowaæ i
przestawiaæ. Ekrany Gazelle wyposa¿ane s¹ w kurtyny we wszystkich
dostêpnych kolorach oferowanych przez firmê Cepro.

18
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EKRAN SPAWALNICZY GAZELLE
Ekran Gazelle produkowany jest przy u¿yciu galwanizowanych rurek, które charakteryzuj¹ siê niezwykle nisk¹ wag¹
(ok. 6 kg). Ekran ten wyposa¿ony jest w kurtynê o wysokoœci 170 cm. Ekrany Gazele dostarczane s¹ roz³o¿one (do
samodzielnego monta¿u)
Opis

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Gazelle

EKRAN SPAWALNICZY GAZELLE
Wysokoœæ 200 cm, szerokoœæ 175 cm. Ekran wyposa¿ony w kurtynê
o wysokoœci 170 cm i szerokoœci 170 cm.
36.39.15
36.39.19
36.39.17
36.39.16

ISKRY I ODPRYSKI

Ekran Gazelle w³¹cznie z kurtyn¹ ORANGE-CE
Ekran Gazelle w³¹czeniz kurtyn¹ GREEN-9
Ekran Gazelle w³¹czeniz kurtyn¹ BRONZE-CE
Ekran Gazelle w³¹czeniz kurtyn¹ GREEN-6

KURTYNY WYMIENNE DO EKRANÓW GAZELLE
13.15.04.17
13.19.04.17
13.17.04.17
13.16.04.17

HA£AS

170 x 170 cm
170 x 170 cm
170 x 170 cm
170 x 170 cm

PROJEKTY

Kurtyna ORANGE-CE
Kurtyna GREEN-9
Kurtyna BRONZE-CE
Kurtyna GREEN-6

www.cepro.biz
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Posiadamy w swojej ofercie szeroki zakres materia³ów
¿aroodpornych. Materia³y te chroni¹ przed zniszczeniem
powierzchnie nara¿one na iskry i odpryski spawalnicze, a tak¿e
stanowi¹ ochronê przed ryzykiem po¿aru. Wykonane s¹ na bazie
w³ókna szklanego z wyj¹tkiem materia³u Olympus, który
produkowany jest na bazie silikatów.
Oferowane przez nas materia³y nie zawieraj¹ azbestu. Oprócz
koców spawalniczych oraz materia³ów ¿aroodpornych mo¿emy
zaoferowaæ ró¿ne rodzaje rozwi¹zañ s³u¿¹cych do izolacji
termicznej. S¹ to: os³ony termiczne na rury (rêkawy), os³ony
termiczne p³askie (poduszki), elastyczne zakrycia i zas³ony drzwi,
podk³ady spawalnicze. S³u¿¹ one do kontrolowanego wych³adzania
materia³ów spawanych jak i do ochrony bezpoœredniej osób maj¹cy
kontakt z materia³ami o wysokiej temperaturze.
Wszystkie materia³y ¿aroodporne dostêpne s¹:
• w rolkach
• w standartowych wymiarach (koce spawalnicze)
• w wymiarach wg. ¿yczenia klienta

22
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KOCE SPAWALNICZE / MATERIA£Y ¯AROODPORNE
Wszystkie oferowane koce wykonane s¹ z w³ókien szklanych oraz sylikatów. Materia³y s¹ ca³kowicie pozbawione
azbestu.
Opis

OLYMPUS 1100°C
SIRIUS 1000°C
HERCULES 900°C
PALLAS 750°C
ATLAS 600°C
KRONOS 500°C

100 x 100 cm
200 x 100 cm
200 x 200 cm
300 x 200 cm
300 x 300 cm
400 x 300 cm
400 x 400 cm
Na wymiar
WYMIAR
90 x 100 cm
90 x 200 cm
180 x 200 cm
180 x 300 cm
270 x 300 cm
Na wymiar

KRONOS
500°C
56.50.61
56.50.62
56.50.65
56.50.66
56.50.67
56.50.68
56.50.69
56.50.60

ATLAS
600°C
56.50.11
56.50.12
56.50.15
56.50.16
56.50.17
56.50.18
56.50.19
56.50.10

PALLAS
750°C
56.50.41
56.50.42
56.50.45
56.50.46
56.50.47
56.50.48
56.50.49
56.50.40

HERCULES
900°C
56.50.71
56.50.72
56.50.75
56.50.76
56.50.77
56.50.78
56.50.79
56.50.70

ROLKA 150 CM SZER.
50 M D£UGOŒCI
n.a.
n.a.
n.a.
56.50.05.1550
n.a.
SIRIUS
1000°C
56.53.21
56.53.22
56.53.25
56.53.26
56.53.27
56.53.28
56.53.29
56.53.20

OLYMPUS
1100°C
56.50.91
56.50.92
56.50.95
56.50.96
56.50.97
56.50.90

HA£AS

WYMIAR

ROLKA 90 CM SZER.
50 M D£UGOŒCI
56.50.09.0950
n.a
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

ISKRY I ODPRYSKI

ROLKA 100 CM SZER.
25 M D£UGOŒCI
n.a.
56.53.02.1025
56.50.09.1025
56.50.04.1025
56.50.05.1025
56.50.06.1025

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Koce spawalnicze

AKCESORIA DO KOCÓW SPAWALNICZYCH / MATERIA£ÓW ¯AROODPORNYCH
Prasowane oczka

99.50.01.0002

WYKONANIE NA WYMIAR
krawêdzie obrêbione
2
minimalna op³ata bez wzglêdu na wymiar, stanowi równowartoœæ 1 m ,
2
maksymalny wymiar to 15 m .
minimalna op³ata bez wglêdu na d³ugoœæ materia³u, stanowi równowartoœæ 100 cm.
koce wykonywane s¹ w tolerancji +/- 2% ¿¹danego wymiaru.
koce wykonane na wymiar nie podlegaj¹ zwrotowi.

www.elkrem.com.pl

PROJEKTY

#
#
#
#
#
#
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IZOLACJA CIEPLNA
Produkty izolacyjne stosowane s¹ w sytuacjach, gdy wymagane jest kontrolowane wytracanie ciep³a, a tak¿e w
celu ochrony przed poparzeniami.
Opis
PODUSZKI SPAWALNICZE
Zastosowanie: do ochrony przeciw poparzeniom poprzez kontakt z gor¹cymi powierzchniami materia³ów
spawanych, a tak¿e do poprawy komfortu pracy.
57.51.10.05
57.51.10.10

OS£ONY OCHRONNE, RÊKAWY DRZWIOWE

Os³ony ochronne oraz rêkawy drzwiowe stosuje siê w celu ochrony przed iskrami spawalniczymi w czasie naprawy
samochodów.
59.06.00.0007
59.06.00.0001
56.50.95

RÊKAWY IZOLACYJNE
Zastosowanie: do kontrolowanego wytr¹cania ciep³a spawanych rur.
100 x 50 cm, do rur o max. œrednicy 28 cm
150 x 50 cm, do rur o max. œrednicy 44 cm
200 x 50 cm, do rur o max. œrednicy 61 cm
Wiêksze œrednice na ¿yczenie
KOCE IZOLACYJNE
Zastosowanie: do kontrolowanego wytr¹cania ciep³a spawanego materia³u
100 x 200 cm, 3 cm gruboœci
200 x 200 cm, 3 cm gruboœci
100 x 200 cm, 6 cm gruboœci
200 x 200 cm, 6 cm gruboœci

57.50.10.11
57.50.10.12
57.50.10.13

57.50.23.10
57.50.23.20
57.50.26.10
57.50.26.20

HA£AS

Os³ona ochronna 200 x 200 cm, w³¹cznie z 7 magnesami
Rêkawy drzwiowe, 150 x 125 cm, 550 °C
Os³ona ochronna, 180 x 200 cm, 1000 °C

ISKRY I ODPRYSKI

50 x 50 cm, 8 cm gruboœci, pokryte w³óknem szklanym
100 x 100 cm, 8 cm gruboœci, pokryte w³óknem szklanym

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Produkty izolacyjne

KOCE GAŒNICZE (spe³niaj¹ Europejsk¹ normê EN-1869)

Koce gaœnicze znajduj¹ zastosowanie w miejscach obci¹¿onych ryzykiem po¿aru. Koce gaœnicze s¹ z³o¿one i
spakowne w bardzo wytrzyma³¹, jaskrawo czerwon¹ torbê.

Koce gaœnicze dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wymiarach:
Koc gaœniczy 1.800 x 1.200 mm
Koc gaœniczy 1.800 x 1.500 mm
Koc gaœniczy 1.800 x 1.800 mm

PROJEKTY

53.20.14
53.20.15
53.20.16

www.elkrem.com.pl
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Kurtyny szlifierskie stanowi¹ doskona³¹ ochronê
przed iskrami oraz py³em. Wystêpuj¹ w kolorze ¿ó³tym
oraz bezbarwnym.
Z uwagi na to, i¿ kurtyny szlifierskie nie stanowi¹
¿adnej ochrony przed niebezpiecznym
promieniowaniem emitowanym podczas spawania,
nie powinny byæ stosowane do oddzielania stanowisk
spawalniczych.
Standartowo wykonane s¹ z materia³u o gruboœci 0,50
mm oraz szerokoœci 140 cm.
Przez zastosowanie nap plastykowych z obydwu
stron kurtyny, w ³atwy sposób mo¿na je ze sob¹
³¹czyæ.
Wszystkie standardowe kurtyny szlifierskie
wyposa¿one s¹ w 7 szt. stalowych uchwytów.

26
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KURTYNY SZLIFIERSKIE, (nie stanowi¹ ochrony przed œwiat³em spawalniczym!)
Standartowo kurtyny szlifierskie posiadaj¹ wymiar 140 cm, dostarczane s¹ wraz z 7 zawieszkami. Na dwóch
stronach, stanowi¹cych wysokoœæ kurtyny zamontowane s¹ napy, umo¿liwiaj¹ce ³¹czenie kilku kurtyn w jedn¹
Opis

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Kurtyny szlifierskie

Wysokoœæ 160 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 180 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 200 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 220 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 240 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 260 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 280 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 300 cm x szerokoœæ 140 cm
CEPRO CLEAR, wykonanie na wymiar

16.10.16
16.10.18
16.10.20
16.10.22
16.10.24
16.10.26
16.10.28
16.10.30
16.10.99

KURTYNY CEPRO ¯Ó£TE / OCHRONA UV
Wysokoœæ 160 cm x szerokoœæ 140 cm, pakowane po 10szt.
Wysokoœæ 180 cm x szerokoœæ 140 cm, pakowane po 10szt.
Wysokoœæ 200 cm x szerokoœæ 140 cm, pakowane po 10szt.

16.11.16.0010
16.11.18.0010
16.11.20.0010

Wysokoœæ 160 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 180 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 200 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 220 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 240 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 260 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 280 cm x szerokoœæ 140 cm
Wysokoœæ 300 cm x szerokoœæ 140 cm
CEPRO YELLOW, wykonanie na wymiar

16.11.16
16.11.18
16.11.20
16.11.22
16.11.24
16.11.26
16.11.28
16.11.30
16.11.99

AKCESORIA
S-hak do zawieszenia na stalowej linie lub rurze
Plastykowe zawieszki, do stosowania na rurze fi max 35 mm
Stalowe zawieszki do kurtyn na rurze max fi 35 mm pakowane po 7 szt.
Stalowe zawieszki do ciê¿kich kurtyn oczko do rur fi 40 mm
Oczka do samodzielnego monta¿u, dostarczane osobno
Oczka zaprasowane w kurtynie

10.48.30
10.48.40
10.48.50.0007
10.48.55
10.00.00
99.50.01.0002
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HA£AS

16.10.16.0010
16.10.18.0010
16.10.20.0010

PROJEKTY

Wysokoœæ 160 cm x szerokoœæ 140 cm, pakowane po 10szt.
Wysokoœæ 180 cm x szerokoœæ 140 cm, pakowane po 10szt.
Wysokoœæ 200 cm x szerokoœæ 140 cm, pakowane po 10szt.

ISKRY I ODPRYSKI

CEPRO BEZBARWNE KURTYNY SZLIFIERSKIE
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Cepro Clear - lamele przeŸroczyste bezbarwne przeznaczone s¹ do
zastosowañ w miejscach pracy , gdzie wymagana jest ochrona przed
podmuchami, wilgoci¹, py³em, zimnem, ha³asem itp. Mog¹ byæ
wykorzystane zarówno do oddzielenia stanowisk pracy wewn¹trz
budynku, jak i do odseparowania przejœcia z zewn¹trz do œrodka.
Lamele Cepro bezbarwne maj¹ gruboœæ 2, 3 lub 4 mm i szerokoœæ
200, 300 lub 400 mm. Standartowo s¹ sprzedawane w rolkach o
d³ugoœci 50 m. Mog¹ byæ tak¿e pociête i podziurkowane na dowoln¹
d³ugoœæ w zale¿noœci od ¿yczenia klienta.
W ofercie dostêpne s¹ tak¿e, plastikowe zawieszki do umocowania
na rurze o œrednicy 35 mm, które w ³atwy sposób umo¿liwiaj¹
zamocowanie lamel.
Lamele Cepro bezbarwne s¹ samogasn¹ce, zgodnie z norm¹
DIN53438, dlatego te¿ stanowi¹ doskona³e zabezpieczenie przed
iskrami. Nie s¹ natomiast, przeznaczone do ochrony przed ogniem i
intensywnym ciep³em. Lamele te, nie zabezpieczaj¹ tak¿e, przed
szkodliwym promieniowaniem powstaj¹cym podczas spawania.

28
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CEPRO LAMELE BEZBARWNE
Standardowo lamele bezbarwne dostarczane s¹ w rolkach 50 m, mog¹ byæ równie¿ dociête na wymiar wg ¿yczenia
klienta. Lamele bezbarwne stosuje siê w celu ochrony przed iskrami szlifierskimi, przeci¹giem itp

LAMELA NIEPOCIÊTA W ROLKACH 50M
CEPRO LAMELA BEZBARWNA
200 x 2 mm,, niepociêta
300 x 2 mm,, niepociêta
300 x 3 mm, niepociêta
400 x 4 mm, niepociêta

26.20.22
26.20.02
26.20.03
26.20.44

LAMELA DOCIÊTA NA WYMIAR
CEPRO LAMELA BEZBARWNA
300 x 2 mm, dociêta na wymiar
300 x 3 mm, dociêta na wymiar

26.20.02.91
26.20.03.91

CEPRO plastykowe zawieszki do stosowania na rurze fi max 35mm
CEPRO plastykowe dystanse do stosowania na rurze fi max 35mm
Cutting to size and punching suspension holes per strip

20.11.01
20.11.90
20.95.00.0001

ISKRY I ODPRYSKI

Opis

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Lamele bezbarwne

CEPRO zas³ona lamelowa przeŸroczysta w M2!!
2

300 x 2 mm lamela szlifierska bezbarwna, zak³ad 50 mm 3,2 kg/m

2

300 x 3 mm lamela szlifierska bezbarwna 100 mm zak³ad (66%), 6,0 kg/m2
300 x 3 mm lamela szlifierska bezbarwna 50 mm zak³ad (33%), 4,8 kg/m2

27.50.32.10
27.50.32.05

HA£AS

300 x 2 mm lamela szlifierska bezbarwna, zak³ad 100 mm, 4,0 kg/m

27.50.33.10
27.50.33.05

MONTA¯ STA£Y, NA METRY BIE¯¥CE !
Monta¿ sta³y na 1” rurze.
Elementy zestawu: 1” rura, zawieszki plastykowe,
wsporniki œcienne lub sufitowe
Zak³ad 50 mm
Zak³ad 100 mm

88.22.32.05
88.22.32.10

Zak³ad 50 mm
Zak³ad 100 mm

PROJEKTY

MONTA¯ PRZESUWNY, NA METRY BIE¯¥CE ! (przestrzeñ wymagana 2x szerokoœæ zabudowy)
When ordering please state width of opening and total available width !
Monta¿ przesuwny na 1” rurze i szynie.
Elementy zestawu: rura, szyna, wózki jezdne,
zawieszki plastykowe, wsporniki œcienne lub sufitowe.
88.11.32.05
88.11.32.10

www.elkrem.com.pl
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Systemy œcian dŸwiêkoch³onnych SONIC, stosuje
siê w miejscach nara¿onych na uci¹¿liwy ha³as.
Przyczyniaj¹ siê one, do znacznej poprawy
ergonomii i warunków pracy.
SONIC CLASIC
Standardowe elementy posiadaj¹ wymiary 50 mm
gruboœci, 1012 mm lub 512 mm szerokoœci oraz
2200 mm wysokoœci. Mog¹ byæ tak¿e,
produkowane na wymiar, wed³ug ¿yczenia klienta.
Za pomoc¹ specjalnych podstaw poszczególne
elementy mog¹ byæ w ³atwy sposób montowane do
pod³o¿a. Elementy sk³adowe bez problemu mo¿na
tak¿e demontowaæ, w celu ponownego
wykorzystania w nowej konfiguracji.
Œcianki Sonic standartowo malowane s¹ w kolorze
RAL 6011. (Za dop³at¹ dostêpne s¹ równie¿ w
innych kolorach).

32
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ŒWIAT£O SPAWALNICZE
ISKRY I ODPRYSKI
HA£AS
PROJEKTY

Na tych stronach, znajduj¹ siê przyk³ady projektów
przy wykorzystaniu œcian izolacyjnych Cepro Sonic.

www.elkrem.com.pl
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Sonic Classic
VII

VI

V

IV

III
I

II

Opis
Sonic Classic, w m2, element o szerokoœci 1012 mm

46.60.00

Sonic Classic, w m2, element o szerokoœci 512 mm

46.60.05

Systemy œcian dŸwiêkoch³onnych SONIC, stosuje siê w miejscach nara¿onych na uci¹¿liwy ha³as. Przyczyniaj¹ siê
one, do znacznej poprawy ergonomii i warunków pracy.
SONIC CLASSIC
Standardowe elementy posiadaj¹ wymiary 50 mm gruboœci, 1012 mm lub 512 mm szerokoœci oraz 2200 mm
wysokoœci. Mog¹ byæ tak¿e, produkowane na wymiar, wed³ug ¿yczenia klienta. Za pomoc¹ specjalnych podstaw
poszczególne elementy mog¹ byæ w ³atwy sposób montowane do pod³o¿a. Elementy sk³adowe bez problemu mo¿na
tak¿e demontowaæ, w celu ponownego wykorzystania w nowej konfiguracji. Œcianki Sonic standartowo malowane s¹
w kolorze RAL 6011. (Za dop³at¹ dostêpne s¹ równie¿ w innych kolorach).
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45.00.00.2010

45.00.00.2005

45.10.00

45.35.20

Opis
I Element modu³owy 2200 x 1012 x 50 mm, green RAL 6011
II Element modu³owy 2200 x 512 x 50 mm, green RAL 6011
III Nastawna noga (komplet z akcesoriami), green RAL 6011
IV Przed³u¿enie do dopasowania nó¿ki do elementu modu³owego
IV £¹cznik w celu po³¹czenia elementów modu³owych

ISKRY I ODPRYSKI

KONSTRUKCJA

45.20.01

45.00.00.2010
45.00.00.2005
45.10.00
45.35.20
45.20.02

45.20.10

HA£AS

OPCJE

45.30.15.20.22

46.60.20

Opis
V Przed³u¿enie do dopasowania systemu odci¹gu dymu do elementu modu³owego
V Konsola wykorzysywana do dopasowania systemu odci¹gu, 200 cm szer.
Regulacja kolorów, niezale¿nie od liczby elementów
Regulacja wymiarów

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Sonic Classic

45.30.15.2022
45.20.10
46.60.20
(patrz strona 43)

80.10.01

PROJEKTY

AKCESORIA

86.10.14
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System kabinowy pokazany u góry zbudowany jest z ró¿nego rodzaju elementów
modu³owych. Przy ich wykorzystaniu w ³atwy sposób mo¿na stworzyæ kabinê
dŸwiêkoch³onn¹ o nastêpuj¹cych wymiarach: wysokoœæ 2,2 m, szerokoœæ 2 m,
g³êbokoœæ 2 m.
Do odgrodzenia frontowej czêœci kabiny mo¿na wykorzystaæ kurtyny lub lamele w
opcji przesuwnej lub sta³ej.
Wszystkie elementy modu³owe powy¿szego systemu, pozwalaj¹ na budowê kabiny,
zarówno w wolnej przestrzeni jak i przystawionej do œciany budynku.
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SONIC SYSTEM MODU£OWY
46.60.60.03 Modu³ IV

Zestaw przed³u¿aj¹cy wysokoœæ 2200mm x szerokoœæ
2100mm x g³êbokoœæ 2000mm. Modu³ III mo¿e byæ
stosowany jako tylna czêœæ modu³u I. Zestaw sk³ada siê z
4 elementów, w³¹czaj¹c wszystkie, niezbêdne akcesoria
potrzebne do monta¿u.

Zestaw przed³u¿aj¹cy wysokoœæ 2200 mm x szerokoœæ
2100 mm x g³êbokoœæ 2000 mm. Modu³ IV mo¿e byæ
stosowany jako boczna œciana modu³u III lub tylna czêœæ
modu³u II. Zestaw sk³ada siê z dwóch elementów,
w³¹czaj¹c wszystkie, niezbêdne akcesoria do monta¿u.

IV

HA£AS

III

46.60.60.04

ISKRY I ODPRYSKI

Modu³ III

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Sonic System

Modu³ I
46.60.60.01
Box - wysokoœæ 2200 mm x szerokoœæ 2100 mm x
g³êbokoœæ 2000 mm. Zestaw sk³ada siê z 6 elementów,
w³¹czaj¹c wszystkie, niezbêdne elementy do monta¿u.

II

Modu³ II
46.60.60.02
Zestaw przed³u¿aj¹cy wysokoœæ 2200 mm x szerokoœæ
2100 mm x g³êbokoœæ 2000 mm. Modu³ III mo¿e byæ
stosowany jako czêœæ boczna modu³u I. Zestaw sk³ada
siê z 4 elementów, w³¹czaj¹c wszystkie, niezbêdne
elementy do monta¿u.
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PROJEKTY

I

Sonic System
SONIC SYSTEM MODU£OWY: PRZEGRODY FRONTOWE
Zas³ona typ A, lamele przesuwne

Zas³ona typu B, lamele na sta³e

Zas³ona typu “A” sk³ada siê z 2 przesuwnych
kompletów œcian lamelowych, o wym. 110 cm
szerokoœæ, wysokoœæ 180 cm, oraz podwójnego
systemu szyn. Komplet zawiera wszystkie, niezbêdne
elementy monta¿owe.

Zas³ona typu “B” sk³ada siê z 1 kompletu lamel
zainstalowanych na sta³e, o wym. szerokoœæ 210cm,
wysokoœæ 180cm oraz rury fi 33,7 mm. Komplet
zawiera wszystkie, niezbêdne elementy monta¿owe.

Modu³ A1

Modu³ B1

Modu³ podstawowy, mo¿e byæ stosowany jako jedna
ze œcian przy zabudowie kabinowej (Modu³ I, Modu³ III).

Modu³ podstawowy, mo¿e byæ stosowany jako œciana
frontowa przy zabudowie kabinowej (Modu³ I lub Modu³
III)

46.60.61.15 CEPRO ORANGE-CE lamela
46.60.61.17 CEPRO BRONZE-CE lamela
46.60.61.16 CEPRO GREEN-6 lamela
46.60.61.19 CEPRO GREEN-9 lamela

46.60.62.15 CEPRO ORANGE-CE lamela
46.60.62.17 CEPRO BRONZE-CE lamela
46.60.62.16 CEPRO GREEN-6 lamela
46.60.62.19 CEPRO GREEN-9 lamela

Modu³ A2

Modu³ B2

Modu³ ten mo¿e byæ stosowany jako przed³u¿enie
modu³u (A1) Lub przy wykorzystaniu uchwytu
46.60.61.30, gdy mocujemy modu³ bezpoœrednio do
œciany.

Modu³ ten mo¿e byæ stosowany jako przed³u¿enie do
istniej¹cej przegrody frontowej w istniej¹cej kabinie.
Lub przy wykorzystaniu uchwytu 46.60.62.30, gdy
mocujemy bezpoœrednio do œciany.

46.60.61.25 CEPRO ORANGE-CE lamela
46.60.61.27 CEPRO BRONZE-CE lamela
46.60.61.26 CEPRO GREEN-6 lamela
46.60.61.29 CEPRO GREEN-9 lamela

46.60.62.25 CEPRO ORANGE-CE lamela
46.60.62.27 CEPRO BRONZE-CE lamela
46.60.62.26 CEPRO GREEN-6 lamela
46.60.62.29 CEPRO GREEN-9 lamela

46.60.61.30
W po³¹czeniu z A2, gdy
montujemy bezpoœrednio
do œciany

46.60.62.30
Uchwyt monta¿owy naœcienny.
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Zas³ona typu D, Sonic 100 cm / Lamele przesuwne

Zas³ona typu “C” sk³ada siê z kompletej œciany
kurtynowej, o wym. 210 cm szerokoœæ, wysokoœæ 180
cm, przesuwnej na plastykowych rolkach na
pojedynczej szynie. Komplet zawiera wszystkie,
niezbêdne elementy monta¿owe.

Zaslona typu “D' zbudowana jest z 1 czêœci przesuwnej
œciany lamelowej o wym. szerokoœæ 110cm, wysokoœæ
180cm oraz elementu œciennego-sta³ego Sonic o
szerokoœci 100 cm. Komplet zawiera wszystkie,
niezbêdne elementy monta¿owe.

Modu³ C1

Modu³ D1

Modu³ podstawowy, mo¿e byæ stosowany jako przegroda frontowa przy zabudowie kabinowej (Modu³ I,
Modu³ III).

Modu³ podstawowy, mo¿e byæ stosowany jako œciana
frontowa przy zabudowie kabinowej (Modu³ I lub Modu³
III).

46.60.63.15 CEPRO ORANGE-CE curtains
46.60.63.17 CEPRO BRONZE-CE curtains
46.60.63.16 CEPRO GREEN-6 curtains
46.60.63.19 CEPRO GREEN-9 curtains

46.60.64.15 CEPRO ORANGE-CE curtains
46.60.64.17 CEPRO BRONZE-CE curtains
46.60.64.16 CEPRO GREEN-6 curtains
46.60.64.19 CEPRO GREEN-9 curtains

Modu³ C2

Modu³ D2

Modu³ ten mo¿e byæ stosowany jako przed³u¿enie
modu³u (A1) Lub przy wykorzystaniu uchwytu
46.60.61.30, gdy mocujemy modu³ bezpoœrednio do
œciany.

Modu³ ten mo¿e byæ stosowany jako przegroda
frontowa przy istniej¹cych kabinach. Lub przy
wykorzystaniu uchwytu 46.60.64.30, gdy mocujemy
modu³ bezpoœrednio do œciany.

46.60.63.25 CEPRO ORANGE-CE curtains
46.60.63.27 CEPRO BRONZE-CE curtains
46.60.63.26 CEPRO GREEN-6 curtains
46.60.63.29 CEPRO GREEN-9 curtains

46.60.64.25 CEPRO ORANGE-CE curtains
46.60.64.27 CEPRO BRONZE-CE curtains
46.60.64.26 CEPRO GREEN-6 curtains
46.60.64.29 CEPRO GREEN-9 curtains

46.60.63.30
W po³¹czeniu z C2, gdy
montujemy bezpoœrednio
do œciany.

46.60.64.30
Uchwyt monta¿owy naœcienny.
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PROJEKTY

HA£AS

Zas³ona typ C, kurtyny przesuwne

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

SONIC SYSTEM MODU£OWY: PRZEGRODY FRONTOWE

ISKRY I ODPRYSKI

Sonic System
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Specjalnie skonstruowana kabina przeznaczona do intensywnych prac szlifierskich.
Kabina jest wyposa¿ona w drzwi dŸwiêkoch³onne. Drzwi s¹ zaopatrzone w klamkê
antypaniczn¹ od wewn¹trz oraz klamkê zwyk³¹ na zewn¹trz kabiny. Jeden z
elementów sufitu zaopatrzono w otwór wentylacyjny (200x200 cm) w celu
zainstalowania systemu odci¹gu dymów.

Ca³kowita redukcja dŸwiêku, testowana przez TNO oraz Holenderski Instytut wynosi
29 dB. Standardowo kabiny szlifierskie pokryte s¹ farb¹ zielon¹ RAL 6011.
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ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Sonic Kabina szlifierska
2 x 2 x 2,5 m
Art. nr 46.05.22

ISKRY I ODPRYSKI

Kabina szlifierska zbudowana jest ze œcian
dŸwiêkoch³onnych oraz elementów sufitowych typu
Sonic. Elementy posiadaj¹ jednostronn¹ perforacjê.
Wymiary zewnêtrzne kabiny: szerokoœæ 2130 mm,
g³êbokoœæ 2130 mm, wysokoœæ 2552 mm. Drzwi
kabiny otwierane s¹ na praw¹ stronê. S¹ one
wyposa¿one w klamkê antypaniczn¹ od wewnêtrznej
strony oraz klamkê tradycyjn¹ od zewnêtrznej strony.
Drzwi umiejscowione s¹ na frontowej œcianie kabiny po
lewej stronie. Kabina sprzedawana jest w³¹cznie z
wszystkimi profilami, niezbêdnymi do monta¿u kabiny
oraz przytwierdzenia jej do pod³ogi. Jeden z
elementów sufitu posiada otwór (200 x 200 mm) w celu
monta¿u wentylacji.

HA£AS

Sonic Kabina szlifierska
2 x 3 x 2,5 m
Art. nr 46.05.23

PROJEKTY

Kabina szlifierska zbudowana jest ze œcian
dŸwiêkoch³onnych oraz elementów sufitowych typu
Sonic. Elementy posiadaj¹ jednostronn¹ perforacjê.
Wymiary zewnêtrzne kabiny: szerokoœæ 2130 mm,
g³êbokoœæ 3140 mm, wysokoœæ 2552 mm. Drzwi
kabiny otwierane s¹ na praw¹ stronê. S¹ one
wyposa¿one w klamkê antypaniczn¹ od wewnêtrznej
strony oraz klamkê tradycyjn¹ od zewnêtrznej strony.
Drzwi umiejscowione s¹ na frontowej œcianie kabiny po
lewej stronie. Kabina sprzedawana jest w³¹cznie z
wszystkimi profilami, niezbêdnymi do monta¿u kabiny
oraz przytwierdzenia jej do pod³ogi.
Jeden z
elementów sufitu posiada otwór (200 x 200 mm) w celu
monta¿u wentylacji.

www.elkrem.com.pl
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Oprócz standardowych elementów typu Sonic, firma Cepro oferuje szerok¹ gamê
produktów specjalnego wykonania. Produkty te wykonywane s¹ w œciœle okreœlonych
specyfikacjach okreœlonych przez klienta.
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Cepro Sonic ekran mobilny
Ekran dŸwiêkoch³onny wysokoœæ 2.200 mm x szerokoœæ 2.150 mm
x gruboœæ 50 mm, wyposa¿ony w 4 kó³ka z hamulcem, pokryty zielon¹ farb¹ RAL 6011

46.30.00.2221

Cepro Sonic element z oknem
Element modu³owy 2200 x 1012 x 50 mm, zielony RAL 6011,
z szyb¹ Cepro Impact Orange, 1000 mm szerokoœæ x 400 mm wysokoœæ.

99.45.01.0002

CEPRO Sonic dŸwiêkoch³onna kurtyna
Stanowi¹ ochronê przeciw nieprzyjemnemu ha³asowi. Maksymalna szerokoœæ 150 cm.

92.15.01

ISKRY I ODPRYSKI

Opis

Wykonanie na wymiar przy standardowej wysokoœci,
szerokoœæ pomiêdzy 1012mm i 512 mm

46.60.00.99

Wykonanie na wymiar przy standardowej wysokoœci,
szerokoœæ pomiêdzy 512 mm i 212 mm

46.60.05.99

Wykonanie na wymiar przy standardowej szerokoœci 1.012 mm,
wysokoœæ pomiêdzy 2.012 mm i 1.012 mm

46.60.00.99

Wykonanie na wymiar przy standardowej szerokoœci 512 mm,
wysokoœæ pomiêdzy 2.012 mm i 1.012 mm

46.60.05.99

PROJEKTY

46.60.20

HA£AS

NASTAWNE ŒCIANKI D;WIÊKOCH£ONNE SONIC
Wykonanie w standardowych wymiarach
w kolorze innym ni¿ RAL 6011

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Sonic
Wykonania specjalne
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Projekty
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PROJEKTY

HA£AS

ISKRY I ODPRYSKI
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Projekty

Projekty
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PROJEKTY

HA£AS

ISKRY I ODPRYSKI
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ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Projekty

Ramiona obrotowe u¿ywane s¹ w miejscach gdy wymagany jest transport wysokich
urz¹dzeñ, gdy wykorzystanie rozwi¹zania szynowego stanowi przeszkodê w
swobodnej pracy. Ramiona obrotowe mo¿na w ³atwy sposób przekrêciæ wg ¿¹danej
pozycji. Niektóre modele posiadaj¹ mo¿liwoœæ blokowania ramienia, (wyposa¿one s¹
w nastawny hamulec).
Na nastêpnych stronach znajduj¹ siê wybrane modele ramion obrotowych. Ramiona
z mechanicznym zawiasem dostêpne w d³ugoœciach do 2 lub 3 m oraz bardziej ciê¿kie
aplikacje wyposa¿one w zawiasy u³o¿yskowane dostêpne w d³ugoœciach do 6 m.
Wszystkie ramiona mog¹ byæ wyposa¿one zarówno w lamele jak i kurtyny.
Ramiona uchylne mog¹ byæ montowane zarówno bezpoœrednio do œciany jak i na
specjalnych s³upach wsporczych. Oferta s³upów wsporczych znajduje siê na stronach
za ramionami obrotowymi. Produkt ten, dostêpny jest w kilku wersjach. Typ podpory
uzale¿niony jest od wysokoœci, szerokoœci oraz rodzaju materia³u, który jest
zawieszony na ramionach. (patrz równie¿ na stronê 56 s³upy i kolumny).
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RAMIONA OBROTOWE
Ramiona obrotowe wykorzystuje siê w miejscach gdy transport przebiega ponad potencjalna zas³on¹. Wszystkie
rodzaje ramion mog¹ byæ wyposa¿one zarówno w kurtyny jak i lamele.

Opis

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Ramiona obrotowe

Ramiê obrotowe lewoskrêtne.
Ramiê obrotowe prawoskrêtne.

82.10.17.02
82.10.17.03

HA£AS

Prawoskrêtne

PROJEKTY

Lewoskrêtne

ISKRY I ODPRYSKI

Ramiê obrotowe ³¹czone, max. 300 cm, z dwoma zawiasami w pe³ni sk³adane. Ramiona te wyposa¿one s¹ w dwa
bolce blokuj¹ce ramiê w pozycji pe³nego otwarcia. Ramion pokryte s¹ szar¹ farb¹ RAL 7035. Ramiona mog¹ byæ
wyposa¿one we wszystkie rodzaje kurtyn lub lamel oraz prêty u³atwiaj¹ce sk³adanie i rozk³adanie ramion. Cena
ramion nie zawiera kosztu: lamel, kurtyn, szyn, rur oraz s³upów.

www.elkrem.com.pl

51

Ramiona obrotowe

Opis
Ramiê obrotowe, max zasiêg 2 m, zaopatrzone w rurê fi 35 mm. Ramiê pokryte jest farb¹ szar¹ (RAL 7035).
Dostarczane wraz z mechanicznym zawiasem oraz zestawem p³yty umo¿liwiaj¹cej monta¿ do œciany lub s³upa.
Ramiê pokazane poni¿ej wyposa¿ono w lamele przy zak³adzie 10 cm. Cena ramienia nie zawiera: lamel, kurtyn
oraz kolumn.
82.10.15
Ramiê obrotowe, max. zasiêg 3 m, zaopatrzone w profil kwadratowy 50 x 50 mm. Ramiê pokryte jest farb¹ szar¹
(RAL 7035). Dostarczane wraz z mechanicznym zawiasem oraz zestawem p³yty umo¿liwiaj¹cej monta¿ do œciany
lub s³upa. Zawias posiada nastêpuj¹ce pozycje nastawy: 90 , 0, -90 st.. Cena ramienia nie zawiera: lamel, kurtyn
oraz kolumn.
82.10.35

82.10.15

82.10.35

Czêœæ 82.10.35 bez kolumny!

Czêœæ 82.10.15 bez kolumny i lamel.

52

www.elkrem.com.pl

RAMIONA OBROTOWE: ZASTOSOWANIE W TRUDNYCH WARUNKACH

Opis

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Ramiona obrotowe

Ramiê obrotowe, max. zasiêg 6 m, belka wykonana z profilu kwadratowego 50x50 mm. Ramiê wyposa¿one jest w
zawias z ³o¿yskiem oraz hamulcem nastawnym. W celu zamocowania ramienia do œciany, zastaw p³yty monta¿owej
powinien byæ zamówiony osobno: 82.10.43. Cena ramienia nie zawiera: lamel, kurtyn, szyn rur oraz kolumn.

Ramiê obrotowe, max. zasiêg 6 m w dwóch sekcjach 4 + 2 m, wykonanych z dwóch belek zrobionych z profilu
kwadratowego 50x50 mm. Ramiê to zaopatrzone jest w dwa zawiasy zawieraj¹ce ³o¿yska. Cena ramienia nie
zawiera: lamel, kurtyn oraz kolumn. (patrz strony 54+55).

82.10.50
Zestaw p³yty monta¿owej dla ramion obrotowych: 82.10.45 lub 82.10.50

82.10.43

ISKRY I ODPRYSKI

82.10.45

HA£AS

82.10.50

82.10.45

www.elkrem.com.pl

PROJEKTY

Czêœæ
82.10.50 bez
kolumny i lamel

Czêœæ
82.10.45 bez
kolumny!
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Ramiona obrotowe
Kolumny

Opis
A S³up, wysokoœæ 2850 mm, wykonany z profilu prostok¹tnego 80x80x3 mm, wyposa¿ony w podstawê
300x300x10 mm. Pokryty farb¹ RAL 7035.
83.10.02.0285
B S³up, wysokoœæ 3000 mm, wykonany z profilu prostok¹tnego 100x100x4 mm, wyposa¿ony w podstawê
300x300x10 mm. Pokryty farb¹ RAL 7035.
83.20.01.0300
C S³up, wysokoœæ 4000 mm, wykonany z rury fi 193,7 mm x 6,3 mm. wyposa¿ony w podstawê 500x500x15 mm.
83.25.01.0400
D S³up, wysokoœæ 4000 mm, wykonany z rury fi 323,7 mm x 6 mm. wyposa¿ony w podstawê 500x500x15 mm.
83.25.02.0400

Powy¿sze s³upy mog¹ byæ wykonane tak¿e w
innych wymiarach.

PROSIMY ZWRÓCIÆ UWAGÊ !
Kombinacje ramion i s³upów.
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Ramiê
obrotowe
max d³ugoœæ

Kurtyny max.
wysokoœæ
250 cm

Kurtyny max.
wysokoœæ
500 cm

Lamele max.
wysokoœæ
250 cm

Lamele max.
wysokoœæ
500 cm

2 metry

kolumna A

kolumna A

kolumna A

kolumna B

3 metry

kolumna A

kolumna A

kolumna B

kolumna B

4 metry

kolumna A

kolumna B

kolumna C

kolumna C

5 metrów

kolumna B

kolumna B

kolumna C

kolumna D

6 metrów

kolumna B

kolumna B

kolumna D

kolumna D

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Opis
Standardowy komplet do mocowania rury fi 33,7 mm pod ramieniem

80.15.01

Standardowy komplet do mocowania szyny 30x35 mm pod ramieniem

80.15.10

Zaczep do mocowania przewodu do systemu szynowego

80.10.05

Standardowy komplet do zamocowania skrzynki sterowniczej pod ramieniem
W³¹cznie z rolkami, wytrzyma³ym hakiem oraz ³añcuchem z plastikowym uchwytem.

99.82.01

ISKRY I ODPRYSKI

Ramiona obrotowe

80.15.10

HA£AS

80.15.01

99.82.01

PROJEKTY

80.10.05
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Konstrukcje
S³upy

Standardowe modele s³upów do
konstrukcji kabin.
Od lewej
83.10.01.0225
S³up, wysokoœæ 225 cm, stalowy
profil 50x50x2 mm, podstawa
200x200x5 mm
83.10.01.0300
S³up, wysokoœæ 300 cm, stalowy
profil 50x50x2 mm, podstawa
200x200x5 mm
83.10.02.0285
S³up, wysokoœæ 285 cm, stalowy
profil 80x80x3 mm, podstawa
300x300x10 mm
83.20.01.0300
S³up, wysokoœæ 300 cm, stalowy
profil 100x100x4 mm, podstawa
500x500x15 mm
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S³upy

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Konstrukcje

ISKRY I ODPRYSKI

Wspornik œcienny (80.10.01) wraz z uchwytem szyny
(86.10.01) oraz uchwytem rury (86.40.50).

HA£AS

Wspornik œcienny rury (86.40.41)

PROJEKTY

Wspornik œcienny (80.10.01) wraz z dwoma uchwytami
szyny (86.10.02)
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Zas³ona linowa, idealna do szybkiego odgrodzenia stanowiska pracy.
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w sprê¿ynê z funkcj¹ zwijania oraz linkê stalow¹ o
max d³ugoœci 8 m. Max. wysokoœæ kurtyn zawieszonych na lince nie powinna
przekraczaæ 2 m. Po zakoñczeniu pracy urz¹dzenie mo¿emy w ³atwy sposób
zwin¹æ oraz zamontowaæ w innym miejscu.
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ZAS£ONA LINOWA
Linka o d³ugoœci 8 m, gruboœci 3 mm.

82.20.10

Hak wsporczy

10.48.52

KURTYNY SPAWALNICZE CEPRO
Wymiary
H. 160 cm x 140 cm
H. 180 cm x 140 cm
H. 200 cm x 140 cm

Cepro-Orange-CE
16.15.16
16.15.18
16.15.20

Cepro-Green-9
16.19.16
16.19.18
16.19.20

Cepro-Green-6
16.16.16
16.16.18
16.16.20

KURTYNY SPAWALNICZE CEPRO - BEZBARWNE
H. 160 cm x 140 cm
H. 180 cm x 140 cm
H. 200 cm x 140 cm

Cepro-Bronze-CE
16.17.16
16.17.18
16.17.20

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Opis

ISKRY I ODPRYSKI

Zas³ona linowa

PROJEKTY

HA£AS

16.10.16
16.10.18
16.10.20
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Konstrukcje
System szynowy

83.10.00
Szyna 30x35 mm w mb,
max. d³ugoœæ 4 m.

86.10.20
£¹cznik sufitowy pojedynczy do
szyn 30x35 mm

86.10.01
Szyna 90°, promieñ 50 cm
30x35 mm

86.10.21
£¹cznik sufitowy podwójny do
szyn 30x35 mm

86.10.02
Wspornik szyny z d³ug¹ œrub¹
M10, przeznaczenie: szyny
30x35 mm
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86.10.22
£¹cznik sufitowy potrójny do
szyn 30x35 mm.

86.10.03
£¹cznik szyny z d³ug¹ œrub¹
M10, przeznaczenie: szyny
30x35 mm

86.10.24
£¹cznik sufitowy pod k¹tem 90°
do szyn 30x35 mm.

86.10.15
£¹cznik œcienny do pojedynczej
szyny 30x35 mm

86.10.07
Zakoñczenie do szyny 30x35 mm

86.10.16
Wspornik œcienny do pojedynczej szyny 30x35 mm

86.10.08
Zderzak koñcowy z gumowym
buforem do rolek
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86.10.11
Wózek z dwoma kó³kami
+
86.40.20
Uchwyt rury fi 33,7 mm
Przeznaczenie: zamocowanie
lamel na szynie przesuwnej

86.10.11
Wózek jezdny z dwoma kó³kami

80.10.02
Wspornik œcienny

86.10.04
Uchwyt œcienny do wspornika
szyny 86.10.02, 86.10.03

86.10.05
Uchwyt sufitowy do wspornika
szyny 86.10.02, 86.10.03

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

System szynowy

ISKRY I ODPRYSKI

Konstrukcje

10.48.30
S-hak, metalowy

10.48.60
Hak skrêtny plastikowy
Przeznaczenie: zamocowanie
kurtyny na szynie 30x35 mm

HA£AS

Przeznaczenie: zamocowanie
kurtyn na szynie przesuwnej.

86.10.13
Wózek jezdny z czterema
kó³kami (metalowymi)

PROJEKTY

86.10.17
Wózek jezdny z czterema
kó³kami (metalowymi) wraz z
obrotowym trzpieniem M10
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Konstrukcje
System rurowy
86.40.00
Rura fi 33,7 mm, gruboœæ 2,9 mm
na mb, max. d³ugoœæ 4 m

10.48.50
Metalowy haczyk do zawieszenia
fi 33,7 mm
Do standardowych kurtyn potrzeba
7 szt. haczyków.

99.30.05.0001
Zakoñczenie rury fi 33,7,
gruboœæ 2,9 mm

10.48.40

86.40.41
Wspornik œcienny, do rur
33,7 mm, gruboœæ rury 2,9 mm

10.48.55

86.40.50
Metalowy haczyk do zawieszenia
fi 33,7 mm

20.11.01

86.40.10
Wspornik do ³¹czenia dwóch
odcinków rury fi 33,7 mm

20.11.90

Plastikowy haczyk do zawieszenia
fi 33,7 mm

Metalowy haczyk (wiêkszy) do
zawieszenia fi 40 mm

Plastikowa zawieszka do lameli.
Maxymalna œcrednica - 35 mm

Dystans (wype³nienie) max. fi 35 mm.
Zastosowanie: przy zak³adce lamelowej
50 mm

86.40.30
£¹cznik rury fi 33,7 mm
(zastosowanie tylko obok
wspornika)
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Systemy rurowe
80.10.01
Wspornik œcienny

ISKRY I ODPRYSKI

86.10.04
Uchwyt œcienny do wspornika szyny
86.10.02, 86.10.03

ŒWIAT£O SPAWALNICZE

Konstrukcje

86.10.05
Uchwyt sufitowy do wspornika szyny
86.10.02, 86.10.03

PROJEKTY

HA£AS

86.10.11
Wózek z dwoma kó³kami
+
86.40.20
Uchwyt rury fi 33,7 mm
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