
SOLIDE 300

SOLIDE 300 - hængslede insekt forsatsdøre til porte , til erhvervmæssig anvendelse.
Særlig velegnet til fødevare virksomheder og levned smiddel erhvervet, idet

forsatsdørebe - udover at holde de flyvende insekte r ude - tillige forhindrer mus,
rotter, fugle og andre skadedyr der kan være syge o g smittebærende; i at komme
indenfor. SOLIDE 300 hængslede insekt forsatsdøre s ikrer optimal ventilation, til

gavn for personale og miljøet. Forsatsdørene tåler jævnlig rengøring med eks.
højtryksspuling fra passende afstand. SOLIDE 300 in sekt forsatsdøre passer til alle
portåbninger og er udført i ekstra kraftige alumini umsprofiler og hjørnesamlinger

samt forsynet med et stormstærkt glasfibernet. Midt erforstærkninger, ekstra stærke
stålhængsler og  håndtag på begge sider samt fodpla de i bunden og magnetlås.

Monteres direkte på portkarm eller på mur - indvend ig eller udvendig.
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insekt forsatsdøre med hængsler til
porte til erhvervsmæssig anvendelse

D.P.I.
- effektiv beskyttelse mod insekter -
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SOLIDE 300
insekt forsatsdøre med hængsler til

porte til erhvervsmæssig anvendelse

*     Monteres direkte på portkarmen eller på mur.
*     Til montering indendørs eller udendørs.
*     Ekstra kraftige profiler i aluminium.
*     Kraftige stål hængsler.
*     Stærkt glasfibernet, UV-resistent og i farven antrasitgrå.
*     Fodplade - standard 25 cm høj. (Laves højere -  merpris pr. 25 cm).
*     Maksimum bredde 150 cm og maksimum højde 300 cm.
*     Leveres i farverne hvid, brun og anoid. aluminium (alu-grå).
*     1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Topkvalitet - ekstra kraftig udførelse ....

SOLIDE 300 hængslede insekt forsatsdøre i virksomhedens portåbninger, bidrager til et
behageligt indeklima, med optimal ventilation. Udført i stærke og kraftige profiler i
aluminium og leveres med meget stærkt og UV-resistent glasfibernet, der forhindrer mus,
rotter, fugle og andre skadedyr der kan være syge og smittebærende; i at komme indenfor.
Rammerne er som standard forsynet med midterforstærkning, 3 kraftige stål hængsler,
magnetlås og håndtag på begge sider samt fodplade i bunden. Børstelister i bunden og
lodret i midten hvor rammerne mødes ved lukning er ligeledes standard. Mod merpris kan
rammerne leveres med ekstra fodplader, fjederhjul i bund og ekstra stål hængsler.

SOLIDE 300 hængslede insekt forsatsdøre er meget robuste og slidstærke og er beregnet
til erhvervsmæssig anvendelse. Rammerne rengøres nemt og effektivt og tåler evt.
højtryksrensning fra passende afstand til nettet.

Specifikationer ....

Fødevarevirksomheder stilles over for store krav ti l
hygiejnen. Enhver virksomhedsleder inden for fødeva re-
eller levnedsmiddel området kender betydningen af a t
have de rigtige smiley´s fra myndighederne.
Insektnet i vinduer og døre samt porte højner hygie jnen og
giver en glad smiley.

Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (nr. 985 af 8.
december 2003):
Kapitel 2, § 9, - 4) ...Sikre mod ydre forureningsk ilder,
herunder insekter og andre skadedyr.

Kapitel 2, § 9, (5)) stk. 4) Vinduer, som kan åbnes  ud mod
omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insek tnet,
der let kan fjernes og rengøres.

Kapitel 9, § 57) Der skal træffes foranstaltninger til
forebyggelse mod og eventuelt bekæmpelse af insekte r og
andre skadedyr.

Fjederhjul sikrer ekstra
stabilitet  / ekstra udstyr

Børstelister lodret ved
midterlukning er standard

Børsteliste på undersiden af
forsatsrammer til porte er standard

Kraftige profiler i aluminium
sikrer formstabilitet
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