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TENTEN &
ZICHTBARRIÈRES
BESCHERMD
WERKEN

TROTEC
INNOVATIES
ZOEKEN.
TOEKOMST
VINDEN.

Internationaal succesvol –
12 vestigingen in Europa,
Azië en Zuid-Amerika.

TROTEC GROUP
Gespecialiseerde kennis, intelligent opgenomen in een netwerk, garandeert
de beste omstandigheden voor uw succes.
Met eigen apparaten voor klimaatbeheersing
is alles begonnen. De Trotec Trade Division is
sinds 1994 de oorsprong van de huidige
Trotec Group. Via deze divisie worden vanuit
Heinsberg onze ontwikkelingsafdeling, onze
productielocaties in Europa en Azië, evenals
alle servicesteunpunten en het opleidingsaanbod aangestuurd.
Trotec Trade Division: Hier wordt gehandeld.
De Trotec Trade Division voorziet de industrie,
commerciële en ambachtelijke bedrijven van
professionele productoplossingen voor
klimaatbeheersing. Bovendien bieden we u
het complete programma machines en meetapparaten, tot speciale werktenten en zichtbarrièrewanden. Ons motto, innovatieve
techniek aanbieden voor de best mogelijke
prijs, heeft ons de laatste decennia niet alleen
gemaakt tot één van de toonaangevende
leveranciers aan de industrie, maar intussen
ook tot een succesvolle aanbieder van de
betreffende productoplossingen voor privégebruik.
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Van draagbare kleine apparaten tot
stationair aircoconcept.
De Trotec Group behoort tot de marktleiders
bij mobiele en stationaire machines voor
klimaatbeheersing. De Trotec Trade Division
dekt met haar productportfolio bij luchtontvochtigers, luchtbevochtigers, verwarmingsapparaten en airconditioners, luchtreinigers
en ventilatoren, het totale palet van draagbare kleine apparaten tot stationaire industriële installaties.
Innovatieve meettechniek voor controle,
lokalisatie en detectie.
Ook op het gebied van draagbare meettechniek behoren wij internationaal tot de toonaangevende adressen. We ontwikkelen,
produceren en verkopen wereldwijd innovatieve meetapparaten op het gebied van
klimaatbeheersing, gebouwtechniek, kwaliteits-/emissiecontrole, industrieel onderhoud,
evenals lokalisatie en detectie.

"Die mobiele Trotec-zichtbarrièrewanden geven slachtoffers
van ongelukken bij de eerste hulp de nodige rust."
Herbert Tschimben, Kofler Fahrzeugbau OHG

"Ongeacht bij welk weer: Op locatie werken wij dankzij de
uitstekende montagetenten van Trotec het klokje rond."
Ulrich Thurmann, Röhn-Montage Fernmeldebau GmbH

REFERENTIES
WAAR WE TROTS
OP ZIJN.

"Ons specialisme is het afdichten en reparatie van vloeistofdichte oppervlakken, evenals het coaten van toegangsputten
volgens de waterwinningswetgeving (WHG).
De doordachte Trotec-werktenten en het mobiele tentverwarmingsapparaat IDS 30 F hebben zich in de praktijk bewezen.""
Herbert Wille, volgens waterwinningswetgeving (WHG) gecertificeerd,
10 medewerkers, 4 servicevoertuigen

"Met de ongeval-zichtbarrièrewanden van Trotec
hebben kijkers geen kans meer en hebben we
eindelijk weer rust bij onze inzet."
Marcel Schneiderwind, verv. bevelvoerder, brandweer Langerwehe

Sterk in tenten en
zichtbarrièrewanden.
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U BEPAALT,
WANNEER WORDT GEPAUZEERD.
Montagetenten voor professionals.
Tot gisteren lag het montageteam exact
op planning. Vandaag brengen enorme
hoosbuien de afgesproken opleveringsdatum
in gevaar. En hoe het morgen verdergaat,
weet niemand.
Behalve u. Want of het nu hagelt, regent of
stormt: Uitgerust met de bij wind en regen
beproefde montagetenten van Trotec, weet u
dat uw team op locatie droog is – en aan het
werk.
Met het gebruik van onze professionele
montagetenten, voorkomt u onnodige
vertragingen en zorgt u voor een meer
winstgevende uitvoering van opdrachten,
met tevreden klanten.
Dit geldt voor alle denkbare werkzaamheden
buiten, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan
schakel- en besturingskasten, aan afvoerwaterpompen en bij inspecties, evenals bij
grond- en leidingwerkzaamheden of
riolerings- en wegwerkzaamheden.
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Ook voor hulpdiensten, brandweer, politie en
technische ondersteuning bieden de robuuste
Trotec-tenten de beste ondersteuning, bijv. bij
de verzorging van slachtoffers bij ongevallen,
voor materiaalopslag, als weerbescherming of
bescherming van plaats delict.

Voordelen in de praktijk:
n

Reflectiestrepen rondom verhogen
de veiligheid

n

 lle ritssluitingen zijn voorzien van
A
regenbeschermingsstroken

n

Robuuste opstelvoeten van metaal

n

Praktische draagtas

SNEL ONDER DAK!
Het snel opzetten van de
montagetenten is kinderlijk
eenvoudig door slechts één
persoon uit te voeren.

1.

2.

3.

ELK DETAIL
EEN PROFESSIONELE OPLOSSING.
1. Intelligente constructie
Onze tenten blinken uit door talrijke innovatieve voordelen. Allereerst de geringe inpakafmetingen en de robuuste paktassen voor
het transport. Een Trotec-tent zet u alleen en
zonder gereedschap, profielen en schroeven
in enkele seconden op en breekt u even snel
weer af, doordat het fiberglas-stangenstelsel
in het tentdoek is geïntegreerd. Het intelligent geconstrueerde binnenframe met kunststof scharnieren en een doordacht spansysteem met geïntegreerde fixeerschijven, stabiliseren de tent perfect.

2. Hoogwaardige afwerking
Alle ritssluitingen zijn voorzien van regenbeschermingsstroken, oprolbare zijwanden met
comfortabele insteekgespen, maken de tent
makkelijk toegankelijk, gele spat- en verzwaringsstroken en reflectiestrepen rondom,
zorgen voor optimale veiligheid.

4.

3. Duurzame sterke
Goed voor u, goed voor het montageteam:
Elke Trotec-tent is door en door afgewerkt
met eersteklas materialen. Dit zorgt voor
duurzame slijtagebescherming, een zeer
lange levensduur en zeer goed waardebehoud. En het beste komt nog: fundamenteel
onderhoudsvrij, zijn onze tenten zeer eenvoudig te reinigen met een hogedrukreiniger.

1. Uitpakken

4. Gegarandeerd lichtdoorlatend
Het tentdoek is van hoogwaardig, gecoat
PVC. Dit garandeert lichtdoorlatendheid,
zodat binnen de tent veilig en zonder
vermoeidheid kan worden gewerkt. Dit is
ook belangrijk voor de sneller herkenning
van kleuren bij kabels met kabeladers met
veel verschillende kleuren.

2. Eén persoon is voldoende

5. Staat stabiel
Door de stabiele opstelvoeten van metaal,
staan de tenten onder alle omstandigheden
stevig op de grond.

5.

3. Opzetten

4. Klaar!
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ONZE STANDAARD
ZET STANDAARDS.
Montagetenten met
schuin & plat dak.
Tenten met ruimtebesparend puntdak, praktische kubus of comfortabele rechthoek –
Trotec weet wat professionals wensen.
Daarom vormen de hier gepresenteerde
tentuitvoeringen slechts een kleine keuze uit
ons enorme aanbod van verschillende tentafmetingen en -uitrustingen. Overigens kunt u
voor het overdekken van grotere werkomgevingen ook meerdere tenten met ritssluitingen verbinden. Vertel ons gewoon wat uw
individuele wensen zijn.
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Voordelen in de praktijk:
n

Perfecte bescherming tegen regen en kou

n

 innen enkele seconden op te zetten door
B
slechts één persoon

n

Zelfdragende constructie

n

Hoogwaardig, lichtdoorlatend polyester

n

Met hogedrukreiniger te reinigen

ONZE TENTVARIANTEN.
PRODUCTOVERZICHT MONTAGETENTEN.

NEEM CONTACT MET ONS OP,
WIJ LOSSEN UW PROBLEEM
OP!
Naast ons standaard productpalet,
kunnen we u ook talrijke andere
oplossingen bieden.

Werktent TE (schuin dak)

TE-serie (schuin dak)
Art.-nr.

Type

Lengte

Breedte

Hoogte

4.110.002.050

180 TE

180 cm

180 cm

170 cm

4.110.002.070

250 TE

250 cm

200 cm

190 cm

4.110.002.080

300 TE

300 cm

200 cm

200 cm

Andere afmetingen en configuraties, evenals speciale
uitvoeringen, zijn leverbaar op aanvraag. Speciale
kleuren of individueel Corporate Design zijn mogelijk.
De tent met schuin dak uit de TE-serie overtuigt door
z'n solide afwerking, die voor betrouwbare stabiliteit
evenals voor betrouwbare bescherming tegen
weersinvloeden en andere omgevingscondities zorgt.

In de kleuren
geel, rood, blauw
en wit
verkrijgbaar!

Werktent K (plat dak)

K-serie (plat dak)
Art.-nr.

Type

Lengte

Breedte

Hoogte

4.110.003.050

180 K

180 cm

180 cm

200 cm

4.110.003.060

210 K

210 cm

210 cm

200 cm

4.110.003.070

250 K

250 cm

250 cm

200 cm

4.110.003.090

180x250 K

180 cm

250 cm

200 cm

Andere afmetingen en configuraties, evenals speciale
uitvoeringen, zijn leverbaar op aanvraag. Speciale
kleuren of individueel Corporate Design zijn mogelijk.
Een royaal grondvlak, lichtdoorlatend materiaal en een
robuuste, natuurlijk absoluut waterdichte afwerking.
Dit zijn enkele goede argumenten, die spreken voor de
montagetent uit de K-serie.

Werktent KE (plat dak)

KE-serie (plat dak)
Art.-nr.

De werktent uit de KE-serie biedt voldoende plaats,
een waterafstotend, robuust doek en twee extra
ritssluitingen, waardoor een kant van de tent
volledig kan worden opgerold.

Type

Lengte

Breedte

Hoogte

4.110.003.045

120 KE

120 cm

120 cm

150 cm

4.110.003.046

120 KE

120 cm

120 cm

200 cm

4.110.003.055

180 KE

180 cm

180 cm

200 cm

4.110.003.065

210 KE

210 cm

210 cm

200 cm

4.110.003.075

250 KE

250 cm

250 cm

200 cm

4.110.003.085

300 KE

300 cm

300 cm

215 cm

7.310.000.029

350 KE

350 cm

350 cm

215 cm

4.110.003.095

180x250 KE

180 cm

250 cm

200 cm

4.110.003.096

250x180 KE

250 cm

180 cm

200 cm

Andere afmetingen en configuraties, evenals speciale
uitvoeringen, zijn leverbaar op aanvraag. Speciale
kleuren of individueel Corporate Design zijn mogelijk.
7

SPECIALE UITVOERINGEN:
ONZE EXTRA-STANDAARD.
Bij de vraag naar speciale uitvoeringen in
en om de tent, maken we het u het liefst zo
makkelijk mogelijk. Bijna al uw wensen
kunnen we vervullen: Van extra transparante
ramen en variabele tentingangen, tot
comfortabele verwarming en ventilatie.
Ramen. U wilt graag nog wat meer licht?
Naar wens integreren we bij de tentmodellen
van uw keuze raammodules in de zijwanden.
Variabele tentingangen. Wilt u een alternatief naast of in plaats van de standaard
tentingang? We maken voor u graag driehoekige deuren en andere varianten.
Toevoeropeningen. Wilt u bijvoorbeeld uw
lassers in de tent een optimale klimaatbeheersing bieden? We integreren graag
een of meerdere luchttoe- en luchtafvoeropeningen voor u.

8

Beken kleur.
Verander met het corporate design van uw
onderneming onze montagetenten in een
onmiskenbaar teken van uw engagement:
Van opdruk met uw logo tot het gebruik van
de kleuren van uw onderneming. Ook bij de
montagetent in uw Corporate Design, geldt
ons principe van de grootst mogelijke flexibiliteit. Dit heeft zowel betrekking op de modellen van de tenten met schuin en plat dak,
evenals op de afmetingen en de diverse
mogelijkheden voor speciale uitvoeringen.

SPECIALE UITVOERINGEN:

NEEM CONTACT MET ONS OP,
WIJ LOSSEN UW PROBLEEM
OP!
Naast ons standaard productpalet,
kunnen we u ook talrijke andere
oplossingen bieden.

VENSTER
Extra folieraam in de vorm
van een driehoek.
Art.-nr. 6.400.000.028

VENTILATIEOPENING
KE-SERIE
Extra ventilatieopening
voor werktenten uit de
KE-serie.
Art.-nr. 6.400.000.024

DRIEHOEKDEUR ACHTERWAND
Een extra achteringang.
Art.-nr. 6.400.000.010

REFLECTIESTREPEN
De reflectiestreep is grijs,
5 cm breed en wordt per
meter aangeboden.
Art.-nr. 6.400.000.026

VRIJ ZICHT NAAR BUITEN:
Naar wens kunnen uw tentwanden
ook als volledig transparante folie
worden geproduceerd.
Dit maakt zicht rondom mogelijk bij
de werkzaamheden in de tent.

RITSSLUITING
Voor alle modellen.
Lengte 1 m:
Art.-nr. 6.400.000.020
Lengte 2 m:
Art.-nr. 6.400.000.022

VENTILATIEOPENING
Voor afvoeren van
rookgassen.
Art.-nr. 6.400.000.025

DRAAGGREPEN
De tent eenvoudig van de
ene opstellocatie naar de
volgende dragen.
Art.-nr. 6.400.000.065

UITLAAT
Voor een luchtslang om
frisse lucht toe te voeren
of om stof uit de tent te
zuigen.
Art.-nr. 6.400.000.027

SPANBANDEN
Lengte 2,5 m, met 2 haken
en lengte-instelling.
Art.-nr. 7.210.000.036

ACCESSOIRES:

TRANSPORTTAS
Type 180:
Art.-nr. 6.400.000.004
Type 250:
Art.-nr. 6.400.000.006
Type 300:
Art.-nr. 6.400.000.008

WATERZAK
Waterzak van PVC voor het
mobiel fixeren van tenten.
Lengte 2000 mm:
Art.-nr. 6.400.000.011

VERBINDINGSSTUK
Voor het verbinden van
2 tenten.
Type 180 TE:
Art.-nr. 6.400.000.015
Type 250 TE:
Art.-nr. 6.400.000.016

SCHOTELHARING
Geschikt voor de magneetbevestiging.
Lengte 200 mm:
Art.-nr. 6.400.000.014
Lengte 400 mm:
Art.-nr. 6.400.000.018

MAGNEETBEVESTIGING
Voor een veilige bevestiging op metalen oppervlakken.
Geschikt voor de schotelharingen.
Art.-nr. 7.200.000.020

HENDEL VOOR HET EENVOUDIG LOSMAKEN VAN DE
MAGNEET
Ringoog van magneet losschroeven, hendel opschroeven, magneet losmaken. Klaar.
Art.-nr. 6.400.000.075

CLEANROOM TENT /
STOFOPVANGTENT:
Ideaal voor toevoer van frisse lucht
of voor stoffig werk. De werkplek is
volledig omsloten door de tent. Een
luchtslang zuigt de stofdeeltjes
rechtstreeks naar een luchtreiniger.
De tent is snel opgezet en het is niet
nodig om een stofwand te plaatsen.
Vooral in ruimtes met hoge plafonds
en grote hallen is de stofopvangtent
een praktische oplossing.

Heeft u nog vragen?
Uw Trotec tentspecialist:
ZUIGNAP-BEVESTIGING
Voor het inhaken van spanbanden op gladde glas-,
kunststof- of metaaloppervlakken.
Art.-nr. 6.400.000.080

OPBERGTAS VAN PVC
Voor het opbergen van
schotelharingen,
spanbanden,
zuignappen, etc.
Art.-nr. 6.400.000.013

TELESCOOPSTANG
Met T-stuk
op rubbervoeten.
Art.-nr. 6.400.000.038

LEREN RIEM MET MAGNEETBEVESTIGINGEN
Zo heeft u de magneten altijd
onder handbereik en houdt u
de handen vrij .
Art.-nr. 7.400.000.086

Marc Pluijmaekers
Tel. +49 2452 962-481
zelte@trotec.de
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HEATBOX – DE REVOLUTIE
BIJ VERWARMEN VAN TENTEN EN HALLEN.
Verwarmen van binnenruimten met
elektrische kachels is eenvoudig,
schoon, flexibel en geluidsarm.
Met de revolutionaire Heatbox kunt u
profiteren van alle voordelen van elektrisch
verwarmen in een tot nu toe onbereikbare
energiebesparings-dimensie.

Geïntegreerde circulatieluchtregeling voor traploze toevoer van verse
lucht

De serviceklep ligt ter hoogte van de
bedieningselementen van de elektrische kachel en kan ter bescherming
tegen manipulatie van het ingestelde
verwarmingsvermogen worden
afgesloten met sloten.
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De Heatbox heeft een toe- en afvoerluchtaansluiting voor een regelbaar circulatielucht-mengbedrijf. Dankzij de geïntegreerde
circulatieregeling, kunt u hierbij afhankelijk
van de toepassingseisen variabel en traploos
het aandeel verse lucht bepalen – van een
hoger aandeel bij bewoonde tenten, tot maximaal 100 % circulatiebedrijf bij opslagtenten.

Voordelen in de praktijk:
n

 peciaal voor tentverwarming met Trotec
S
elektrische kachels ontwikkeld

n

Weerbestendige constructie

n

Maakt energiebesparingen tot maximaal
70 % mogelijk

n

 ariabele regeling van het aandeel
V
circulatielucht en verse lucht van de
verwarmingslucht

n

 orgt voor een duidelijk
Z
aangenamer woonklimaat

n

Extra geluiddempingsfunctie

In plaats van het continu moeten verwarmen
van koude verse buitenlucht met een hoog
energieverbruik en hoge kosten, kan op deze
wijze deels warme regeneratielucht uit de
tent worden bijgemengd en kan het energieverbruik zo tot wel 70 % worden verlaagd,
omdat de eigen warmte van de personen in
de tent kan worden gebruikt.

De Heatbox is speciaal voor gebruik met de elektrisch
verwarmingsapparaten TEH 70, TEH 100 en TDE 95
ontworpen.

A

WERKINGSPRINCIPE
EN POTENTIËLE BESPARINGEN.
De afbeeldingen illustreren de variatiemogelijkheden van de Heatbox, waarbij traploos via de
circulatieluchtregelaar en afhankelijk van de
behoefte aan verse lucht, de mengverhouding
warme regeneratielucht en koude lucht kan
worden vastgelegd.

Een extra doorslaggevend voordeel van de
Heatbox: In tegenstelling tot standaard toegepaste oliekachels, die voor het bereiken van de
doeltemperatuur gewoon steeds weer in- en uitschakelen, kan de Heatbox de doeltemperatuur
door een exacte aanpassing van energie en verse
lucht permanent handhaven. Zo wordt gezorgd
voor een gelijkmatiger ruimteklimaat met een
constante zuurstofconcentratie en dus voor een
aangenaam algemeen klimaat in de tent, bij een
duidelijk lagere geluidsbelasting.

In het toepassingsvoorbeeld B wordt dit scenario volledig omgekeerd. De mengregelaar staat
op 100 % luchtcirculatie – voor het verwarmen
wordt dus uitsluitend regeneratielucht gebruikt.
Omdat nu permanent al verwarmde lucht uit de
regeneratie wordt gebruikt voor het leveren van
de warmte, is het nuttige verwarmingsvermogen
in dit toepassingsvoorbeeld duidelijk hoger. Na
een korte opwarmfase op het maximale verwarmingsniveau, kan na het bereiken van de doeltemperatuur het vermogen van het apparaat
daarna tot wel twee verwarmingsniveaus worden
verlaagd.

Conclusie: Voor elk toepassingsscenario –
bewoonde of onbewoonde tenten en hallen –
kan de mengverhouding tussen warme regeneratielucht en verse buitenlucht vraaggestuurd
traploos worden vastgelegd en kan tegelijk
worden gezorgd voor een merkbaar aangenaam
woonklimaat. Hoe hoger hierbij het aandeel
warme regeneratielucht, hoe hoger de energiebesparing, omdat een overeenkomstig lager
verwarmingsvermogen kan worden ingesteld.

De toepassingsvoorbeelden C en D tonen een
50 % mengbedrijf met buitenlucht en regeneratielucht, bij verschillende verwarmingsniveaus,
met het betreffende effect op de doeltemperaKoopversie

Art.-nr.

6.100.007.050

Uitvoering

Regeneration air

Fresh air

Mixing controller

20 °C

0 % of recirculation air

B
32 °C

70 °C
Hot air

Heater

TEH 100

32 °C
Regeneration air

Fresh air

Mixing controller

32 °C

100 % of recirculation air

C
26 °C

42 °C
Hot air

3 x 315 mm
1.150 x 687 x 610 mm

1.200 x 800 x 765 mm

39 kg

61 kg (incl. pallet)

Heater

TEH 100

13 °C
Regeneration air

Fresh air

Mixing controller

26 °C

50 % of recirculation air

D
20 °C

30 °C
Hot air

Heater

TEH 100

10 °C
Regeneration air

20 °C

Fresh air

Mixing controller

50 % of recirculation air

RECIRCULATIESET
VOOR VERSE LUCHTTOEVOER.
Zeer praktisch voor toepassing bij binnen opgestelde elektrische kachels
Het installeren is zeer eenvoudig: De tweedelige set bestaat uit een T-verdeler en een adapter, die tegen de achterplaat van het verwarmingsapparaat wordt geschroefd. Een aanzuigaansluiting van de T-verdeler wordt daarna
voorzien van een luchtslang en deze wordt vanuit de tent naar buiten geleid.

Met de als verhuur- en koopaccessoires
verkrijgbare recirculatieset, kan echter een
gecontroleerde verse luchttoevoer zonder
dergelijke negatieve neveneffecten worden
gerealiseerd.

Via de tweede aansluiting wordt de regeneratielucht uit de ruimte aangezogen. Via de geïntegreerde regelaar kan de mengverhouding
traploos worden geregeld.

0 °C

Heating level 2
(9 kW) ∆T 20 °C

De Heatbox is ook verkrijgbaar als verhuuruitvoering, die klaar voor gebruik wordt geleverd voor toepassing met elektrische kachels, inclusief draagpallet, verlengkabel (400 V, 32 A, H07RN-F-5G6) en twee luchttransportslangen (ø 305 mm).

Bij bewoonde verblijven is een regelmatige
verse luchttoevoer noodzakelijk. Bij verwarming
met binnen opgestelde elektrische kachels, zou
een 'klassieke' ventilatie door deur- en raamopeningen zorgen voor storende neveneffecten, zoals tocht, verstoring van de privésfeer en vochtproblemen.

0 °C

Heating level 3
(13,5 kW) ∆T 29 °C

6.100.001.446

geïntegreerd

0 °C

Heating level 4
(18 kW) ∆T 38 °C

Staalplaat, met beschermend lakwerk

Aansluitstuk (ø)

Gewicht

Heater

TEH 100

Verhuuruitvoering

Kabelopnemer

Lengte x breedte x hoogte

Heating level 4
(18 kW) ∆T 38 °C

0 °C

En met twee verwarmingsniveaus en dus 9 kW
minder verwarmingsvermogen, kan door 50 %
mengbedrijf (voorbeeld D ) nog steeds vrijwel
hetzelfde verwarmingsresultaat worden bereikt,
zoals in voorbeeld A op vol verwarmingsvermogen met 100 % verse lucht – dit komt overeen
met een energiebesparing van 66 %.

Omdat het toegepaste elektrisch verwarmingsapparaat bij het maximale verwarmingsniveau in
staat is de gebruikte lucht 38 °C te verwarmen,
wordt 38 °C hete lucht geleverd, die zo de tent
tot ca. 20 °C kan opwarmen.

38 °C
Hot air

tuur. Doordat voor de helft gebruik wordt
gemaakt van al verwarmde regeneratielucht, kan
de tent in toepassingsvoorbeeld C ondanks een
verlaging naar verwarmingsniveau 3 tot een
hoger niveau worden verwarmd dan in voorbeeld
A met pure verse lucht – dit betekent een energiebesparing van 33 %.

Het toepassingsvoorbeeld A toont een 'klassiek'
verwarmingsscenario, bijvoorbeeld met een oliekachel. De mengregelaar staat op 0 % luchtcirculatie, er wordt dus uitsluitend buitenlucht
gebruikt voor het verwarmen, de temperatuur
hiervan is 0 °C.

Heatbox

20 °C

TWEEDELIGE
RECIRCULATIESET
voor TEH 70 en TEH 100,
Artikelnr. 6.100.007.055.
Ook als verhuurartikel verkrijgbaar
(Artikelnr. 6.100.001.447).
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0 °C

DRYBOX
WEERBESTENDIGE LUCHTONTVOCHTIGING.
Weersbestendige buitenopstelling
van adsorptiedrogers voor circulatiedroging van binnenruimten.

De weersbestendige Drybox is
exact afgestemd op de eisen van de
adsorptiedrogers TTR 400 D evenals
TTR 500 D.

Voordelen in de praktijk:

Ter voorkoming van condensvorming en de
hiermee samenhangende problemen, moet
de luchtvochtigheid in verblijven en opslagruimten permanent worden ontvochtigd
tot onder het dauwpuntniveau. Krachtige
adsorptiedrogers als de Trotec-kwaliteitsapparaten TTR 400 D of TTR 500 D met intern
gescheiden luchtkanalen, vormen de optimale oplossing bij dergelijke eisen.

n

Speciaal voor Trotec-luchtontvochtigers ontwikkeld

n

Weersbestendige buitenopstelling

n

Voorkoming van condensvorming in de tent

n

Intern gescheiden luchtkanalen

In veel gevallen is binnenopstelling van de
apparaten echter niet toegestaan, vanwege
het geluid ongewenst of om een andere
reden niet realiseerbaar. Hier maakt de
speciaal voor de TTR 400 D en TTR 500 D
ontwikkelde Drybox een weerbestendige
buitenopstelling van de luchtontvochtiger
mogelijk.
De Drybox heeft geschikte slangaansluitstukken, evenals een serviceklep
voor het configureren van de apparaten. De verhuuruitvoering wordt incl.
pallet geleverd.

Via een luchttransportslang wordt hierbij de
vochtige binnenlucht aangezogen, betrouwbaar onder het dauwpunt van de binnenruimte ontvochtigd en daarna via een tweede
aangesloten slang in het luchtcirculatiecircuit
weer als droge lucht naar de ruimte geleid.
Drybox

Koopversie

Verhuuruitvoering

Art-.nr.

6.100.010.350

6.100.001.880

Uitvoering
Lengte x breedte x hoogte
Gewicht
Accessoires
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Staalplaat, met beschermend lakwerk
600 x 590 x 490 mm

600 x 590 x 620 mm (incl. pallet)

10 kg

16 kg (incl. pallet)

Luchtslang TF-L 127 mm / 6 m (art.-nr. 6.100.001.120)

Z'n robuuste constructie, de vele praktijkgerichte gebruikseigenschappen, evenals
de flexibele gebruiks-, transport- en
opslagmogelijkheden, maken het tentverwarmingsapparaat IDS 30 F tot de ideale
oplossing voor hulp- en nooddiensten en
gemeentelijke instanties.

IDS 30 F
MOBIEL TENTVERWARMINGSAPPARAAT.
De indirecte olieverwarmingsblower
IDS 30 F is speciaal voor mobiel
gebruik als tentverwarming ontwikkeld.
Dit eenvoudig draagbare en zowel in het
magazijn als bij het transport stapelbare
apparaat, beschikt over een robuust frame
met stootbescherming en draaggrepen.
Van het inbouwen van een geïntegreerde tank
is bij de IDS 30 F bewust afgezien, zodat
gebruikers naast de gewichtsbesparing ook
profiteren van het tijdbesparend verladen,
omdat het restloos legen van de tank volledig
vervalt. Door de ontbrekende tank zijn bovendien voor transport en de opslag geen extra
transport- en verzekeringsdocumenten nodig.
De brandstoftoevoer kan bij de olieverwarmingsblower IDS 30 F kan naar wens via een
externe grote tank of een jerrycan gebeuren –
voor beide toepassingen zijn geschikte accessoires verkrijgbaar.

Geen druppelen en morsen:
De geïntegreerde houder voor de
optionele jerrycan-aansluiting
is de schone oplossing voor tanken
en transport.

Voordelen in de praktijk:

Mobiel tentverwarmingsapparaat IDS 30 F

n

100 % pure warmte

Art.-nr.

n

1.430.000.128

Hoog rendement

Verwarmingstype

indirect

n

RVS-verbrandingskamer

Luchthoeveelheid

1150 m³/uur

n

Elektronische vlambeveiliging

Ventilator

n

Oververhittingsthermostaat

Max. nominale
verwarmingsvermogen.

34,1 kW

n

 ubbelwandige behuizing voor optimale
D
geluiddemping en isolatie

Nominaal
verwarmingsvermogen

28,8 kW (24.764 kcal)

n

Geen geïntegreerde tank

Temperatuurverhoging ∆T

n

Stapelbaar frame met stootbescherming,
opstelbeugels en 4 draaggrepen

n

Gemonteerde slangaansluitstukken

Olieverbruik max.

3,25 l/uur

n

 choorsteen en regenkap worden
S
meegeleverd

Luchttransportslangaansluiting ø

300 mm

Schoorsteenaansluiting ø

150 mm

Thermostaataansluiting

Serie

Aansluiten
Stroomopname

Geluidsniveau
(afstand 1 m)

Axiale ventilator

70 °C
230 V / 50 Hz
1,56 A

75,3 dB (A)

Lengte x breedte x hoogte 1.260 x 475 x 770 mm

Gewicht

56 kg

ACCESSOIRES:
THERMOSTAAT
MET 10 M KABEL
Art.-nr. 6.100.007.016

ADAPTERSET
TANKKIT-OLIESLANG
Art.-nr. 7.210.000.003
TANKLEIDING MET
SNELKOPPELINGEN*
Lengte 5 m
Art.-nr. 6.100.006.037

AANSLUITKIT VOOR
EXTERNE OLIETANK
Verbindt een
externe olietank
met de oliekachel.
Art.-nr. 6.100.006.185
* bj toepassing met adapterset tankkit-olieslang (benodigd accessoire)

AANSLUITKIT
VOOR EXTERNE
JERRYCAN
Art.-nr. 6.100.006.184

90°-BOCHTAANSLUITING VOOR
ROOKGASKANAAL
ø 150 mm
Art.-nr. 6.100.006.216

VULBUISOLIEFILTER
Verhindert het
binnendringen van
grof vuil.
Art.-nr. 6.100.006.161

LUCHTSLANG
TRONECT SP-C
ø 305 mm, lengte 7,6 m
Art.-nr. 6.100.001.265

TANKPEILINDICATIE
Bepaalt de actuele
tankinhoud.
Art.-nr. 6.100.006.160
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RAILBOUWTENTEN
MET RAILFIXERING.
Uniek in de branche.
De railbouwtenten zijn gebaseerd op onze volprezen montagetent van het type "KE" en zijn speciaal
doorontwikkeld op basis van de eisen van de spoorwegbranche. Uniek in de branche is hierbij de
innovatieve magnetische bevestigingsoplossing direct op de rails. Getest door de Belgische spoorwegen, waarbij de treinen op het naastliggende spoor reden. Zie op Youtube.com bij "Railbouwtenten".

Voordelen in de praktijk:
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n

 ntworpen voor laswerkzaamheden in de
O
railbouw

n

Met hogedrukreiniger te reinigen

n

Vlamvertragende speciale uitrusting

n

 elfdragende constructie met
Z
fiberglasstangen

n

Veilige klembevestiging direct op de rails

n

Lichtdoorlatend materiaal

n

 innen enkele seconden op te zetten en af
B
te breken door slechts één persoon

n

 ptioneel leverbaar als stormbestendige
O
tent

n

 erfecte bescherming tegen regen, wind
P
en kou, door gelaste afwerking

Overtuig uzelf van de stabiliteit
van een railbouwtent in deze
video:

2.

1.
1. Een is genoeg

Als snelopzettenten worden onze railbouwtenten binnen enkele seconden door één
enkele persoon opgezet.

2. Innovatief
De railfixering is tegelijk snel, veilig en
eenvoudig.

3. Stabiel
Optioneel kunnen de KE-R tenten worden
omgebouwd tot stabiele stormbestendige
tenten.

4. Temperatuuronafhankelijk
Aangenaam werken door warmeluchttoevoer
via oliekachels en elektrische verwarmingsapparaten.

3.
5. Goed geventileerd
Achteraanzicht met vlamvertragende
zijvensters en ventilatieopeningen.

6. Vlamvertragend
Betrouwbare bescherming bij
laswerkzaamheden.

7. Beschermd
Veiligheid door concentratie op het meest
essentiële — altijd tegen weer en wind
beschermd werken.

4.

Onze KE-R-railbouwtenten zijn in meerdere
formaten met een oppervlak van 3,24 m² tot
en met 9 m² verkrijgbaar. Neem contact met
ons op!

Hittebestendig materiaal beschermt bij laswerkzaamheden.
Voor de veiligheid tijdens laswerkzaamheden aan spoorrails, moet een railbouwtent hittebestendig en in verband met de vlam van de brander, zo brandbestendig mogelijk zijn. Daarom zijn alle
railbouwtenten van Trotec uitgerust met een tentdak dat vlamvertragend is tot 500 °C.

5.

Opzetten door één persoon met magneetfixering.
De innovatieve bevestiging maakt het binnen enkele seconden fixeren en opzetten door één
persoon mogelijk. Gewoon functioneel. De magneetfixering wordt op de rail geplaatst en zorgt
voor het stevig met spanbanden vastzetten van de railbouwtent. Een belangrijk voordeel ten
opzichte van de gebruikelijke bevestigingsmethoden met stangen onder de rails en vergelijkbare
tijdrovende oplossingen! Na de fixering op de rails kan elke KE-R als typische snelopzettent
binnen een handomdraai worden opgezet.

6.

Overtuigende eigenschappen:
n

Standaardkleuren: Wit-geel,
speciale kleuren of
individueel Corporate Design mogelijk

n

Incl. spanbanden en magneetfixering

n

 ittebestendige zij-inzetstukken en
H
vlamvertragend doek (tot 500 °C)

n

 afgedekte regendichte ritssluitingen
3
aan de voorkant

n

Ingang en achterwand geheel of
gedeeltelijk opklapbaar

n

 ventilatie-openingen met
6
regenbescherming

n

4 draaggrepen voor het verplaatsen

n

Reflectiestrepen

n

 afsluitbare ventilatieopeningen met
2
gaas en regenbeschermingsdoek

n

Inclusief transporttas

7.
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TROTEC VARIOSCREEN:
MOBIELE ZICHTBARRIÈRE VOOR
HULPVERLENERS.
Wij hebben iets tegen kijkers!
Brandweer, politie, ambulance of technische
hulpdiensten – bij een inzet telt altijd elke
seconde. Helaas gebeurt het steeds vaker dat de
hulpverleners op locatie door irritante kijkers van
het werk worden gehouden of hierbij worden
gestoord. Kijkers hinderen de hulpverleningsmaatregelen en de voortgang van de hulpverleningswerkzaamheden aanzienlijk. Met uit de snel
opgezette zichtbarrièrewand VarioScreen
beschermt u de slachtoffers van Trotec tegen
onnodige blikken en zorgt u tegelijk dat uw team
is afgeschermd en het zich kan richten op hun
taken.

Voor inzet op de autosnelweg, in open
terrein of in gebouwen
Eén persoon is voldoende, om de modulaire
zichtbarrièrewand binnen enkele seconden en
met slechts enkele handelingen op te zetten.
Met extra stabiele met ritssluitingaansluitingen,
kan de 1,8 m hoge zichtbarrière van 7 m worden
uitgebreid tot een willekeurige lengte. En net
zo snel als de zichtbarrièrewand is opgebouwd,
kan hij ook weer worden afgebroken en
ruimtebesparend in de transporttas worden
opgeborgen.

OVERTUIGEND BIJ DE INZET:
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n

Binnen enkele seconden stabiel opgesteld door 1 persoon

n

 et geschikte accessoires op elke locatie en bij elk weer snel
M
klaar voor gebruik

n

Ruimtebesparend en licht verpakt in een compacte draagtas

n

Kan in elk inzetvoertuig worden meegenomen

n

Zeer eenvoudige hantering, geen opleiding nodig

n

Verlengbaar tot een willekeurige lengte

n

Eenvoudige reiniging

n

 rote modelkeuze, verschillende kleuren, individueel
G
configureerbaar

Overtuig uzelf van de voordelen van de VarioScreen-zichtbarrièrewand in deze video:

zichtbarrière binnen enkele
seconden
Een enkele persoon kan in slechts enkele
handelingen de VarioScreen-zichtbarrièrewand opzetten. Ook het afbreken is
ongecompliceerd en snel mogelijk.

1. Uitpakken

OOK IDEAAL VOOR BRANDWEER,
POLITIE, AMBULANCEPERSONEEL
EN TECHNISCHE HULPVERLENING.
De 100 % ondoorzichtige bescherming tegen
ramptoeristen schermt uw medewerkers bij
uitputtende, spoedeisende inzet tegen verstoringen en bevordert bovendien de concentratie van de hulpverleners.
Voor de politie wordt de mobiele zichtbarrière
bijvoorbeeld aanbevolen voor gerichte
afscherming van ede ongevallocatie of
plaats delict tegen ramptoeristen, buren of
journalisten. Ambulancepersoneel en andere
hulpdiensten kunnen slachtoffers beschermen
tegen nieuwsgierige blikken en vooral tegen
het fotograferen met een smartphone. En ook
bij technische hulpverlening helpt het als de
werkzaamheden beschermd tegen nieuwgierige blikken en in alle rust kunnen worden
uitgevoerd.

2. Eén persoon is voldoende

3. Opzetten

4. Klaar!
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VARIOSCREEN
ZICHTBARRIÈREWAND
TOT IN HET DETAIL DOORDACHT
EN GEPERFECTIONEERD.

De hoogste afwerkingskwaliteit

Twee reflectiestrepen

Praktische stapstrook

In de praktijk beproefd: de bijzonder
robuuste materiaalkwaliteit van de
VarioScreen zichtbarrièrewand van Trotec
voldoet aan de hoogste eisen aan professioneel gebruik.

De veiligheid van de hulpverleners gaat voor:
om niet alleen de inzetlocatie af te schermen,
maar ook in het donker goed zichtbaar te zijn,
zijn aan de boven- en onderzijde van de
buitenwand twee zilvergrijze reflectiestrepen
aangebracht.

Klein detail met groot effect: de aan de
onderzijde stevig vastgenaaide stapstrook
zorgt voor een eenvoudige en snelle opbouw
van de ongeval-zichtbarrièrewand.

Alle details hebben zich al veelvuldig in de
praktijk bewezen en zijn doordacht.
Zowel het ondoorzichtige witte PVC-doek,
evenals het gekleurde PVC-zeil overtuigen
met een hoge sterke en bestendigheid.
Het bijzonder lichte fiberglasstangenframe
zorgt samen met de aluminium-kogelgewrichtschijven en de metalen opstelvoeten
voor stabiliteit, optimale hantering en het
snel opstellen.

Zo zien automobilisten al van ver in het
schijnsel van de koplampen dat een
gevaarlijke locatie is afgezet.
De fonkelend reflecterende stroken zijn
stevig op het doek genaaid.

Met de voet kan het wandelement stevig op
de grond worden gefixeerd en door het
tegelijkertijd indrukken van de aluminiumkogelgewrichtsschijf zullen de kruislings
geplaatste fiberglasstangen zichzelf zeer eenvoudig en snel opspannen. Zo kunnen de vier
wandelementen binnen de kortst mogelijke
tijd worden opgesteld als zelfstandig staande
zichtbarrièrewand.

Eenvoudig bevestigen aan de vangrail

Willekeurig verlengbaar

Ruimtebesparend opgeborgen

In elke situatie perfect gefixeerd: de snel
opgebouwde en directe zelfstandig staande
VarioScreen-zichtbarrièrewand van Trotec kan
indien nodig eveneens met extra uitrusting
worden gefixeerd.

Is een wand van 7 meter niet voldoende:
geen probleem, de VarioScreen-wand kan
naar behoefte wens worden verlengd! Via
een ritssluiting kunnen zeer eenvoudig meer
wanden naadloos worden verbonden met de
betreffende eindstukken. Zo worden ook veel
grotere zones snel beschermd tegen nieuwsgierige blikken. Om te zorgen dat hulpverleners bij een ernstige situatie niet helemaal
hoeven om te lopen, kunt u de ritssluitingen
ook gewoon door de zichtbarrière stappen.

Opgeruimd staat netjes: de 16 kg lichte
zichtbarrièrewand wordt compact samengevouwen in de meegeleverde compacte
draagtas. Met een lengte van slechts 1,35
meter kan de sterke PVC-tas in elk hulpverleningsvoertuig goed worden opgeborgen.
Zo is de VarioScreen-zichtbarrièrewand van
Trotec altijd weer direct inzetbaar.

Aan de vangrail, aan jerrycans, aan uitrustingsonderdelen, aan voertuigen of palen en
brugrelingen – om te zorgen dat u voor elke
windsituatie, omgevingscondities en bodemgesteldheid uitstekend bent uitgerust, bieden
wij optionele accessoires, zoals telescoopstangen met T-voet, schotelharingen, magneten, spanbanden, waterzakken en zuignappen. Meer informatie over de professionele
accessoires vindt u op de volgende dubbelzijdige pagina.
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Standaard is een wand van 4 elementen zowel
aan het begin als aan het uiteinde van de wand
voorzien van een ritssluiting. Voor meer flexibiliteit zijn bovendien modellen beschikbaar die
ook in het midden van de wand kunnen worden
gedeeld door ritssluitingen.

Dankzij de grote draagbanden, kan de tas
door een persoon in volledige werkuitrusting
bijvoorbeeld ook over de schouder worden
gedragen.

"De VarioScreen-zichtbarrièrewand kan binnen
minder dan 1 minuut worden opgebouwd en
bindt geen hulpverleners aan de inzetlocatie,
ze hoeven ook niet eerst te worden opgeleid.
Dat heeft ons overtuigt!"
Dirk Reinartz, bevelvoerder
Brandweer Langerwehe

OPBOUWVOORBEELDEN EN AFMETINGEN

1,8 m

1,8 m

1,8 m
1,8 m

1,8 m

Stangen

TECHNISCHE GEGEVENS

Van fiberglas met aluminium-kogelgewrichten –
bijzonder stabiel en licht.

Afmetingen
Zichtbarrièrewand opgebouwd:
Lengte: 7,2 m x hoogte: 1,8 m
4 losse elementen van: Lengte: 1,8 m x hoogte: 1,8 m

Transporttas
Afmetingen:
Lengte: 1,35 m x breedte: 0,3 m x hoogte: 0,3 m
Gewicht: 16 kg (incl. zichtbarrièrewand)
Materiaal: PVC
Eigenschappen: Robuust, ruimtebesparende en eenvoudig
te transporteren

Materiaal
De zichtbarrière is van PVC-doek, de vuilstrook van PVC.
Beide materialen zijn sterk, ondoorzichtig, scheurbestendig en
vlamvertragend volgens DIN 4102 B1.
2 reflectiestrepen aan de buitenkant.

KLEURCOMBINATIES
rood/wit

Met de combinaties rood/wit, blauw/wit, geel/wit en puur
wit, zijn standaard al de meest geschikte kleuren voor elk
type hulpverlener beschikbaar. Bovendien zijn vanzelfsprekend ook individuele kleurvarianten en logo-opdruk
mogelijk.

blauw/wit

puur wit

VarioScreen zichtbarrièrewand – met uitbreidingen aan
de uiteinden
Art.-nr.

Kleur

4.110.000.012

puur wit

4.110.000.010

geel/wit

4.110.000.013

rood/wit

4.110.000.014

blauw/wit

Breedte

720 cm

Hoogte

180 cm

Versie

Niet
deelbaar

VarioScreen zichtbarrièrewand – in het midden deelbaar –
met uitbreidingen aan de uiteinden
Art.-nr.

Kleur

4.110.000.015

puur wit

4.110.000.016

geel/wit

4.110.000.018

rood/wit

4.110.000.017

blauw/wit

Breedte

720 cm

Hoogte

180 cm

Versie

Deelbaar

geel/wit

individueel

Speciale uitvoeringen
zijn geen probleem
Om nog meer tegemoet te komen
aan de behoeften van de verschillende beveiligings- en hulpdiensten.
biedt Trotec u de mogelijkheid ook
speciale wensen en extra uitrusting
te implementeren bij de VarioScreen
zichtbarrièrewand.
Neem contact met ons op,
wij vinden de meest geschikte
oplossing voor u!
Marc Pluijmaekers
Uw vakman voor
zichtbarrièrewanden & tenten
tel. +49 2452 962-481
zelte@trotec.de
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OPTIONEEL VERKRIJGBAAR ACCESSOIRES
VOOR VARIOSCREEN-ZICHTBARRIÈREWANDEN.
Aan de vangrails, aan uitrustingsvoorwerpen, op gladde oppervlakken of tussen de voegen van straatwerk –
met de originele accessoires VarioScreen-zichtbarrièrewanden zorgt u betrouwbaar voor optimale stabiliteit bij weer en wind.
Ook voor verschillende terreingesteldheden en ondergronden bent u hiermee uitstekend uitgerust.
Tip: Combineer eenvoudig de verschillende fixeringsoplossingen, zodat u bent voorbereid op elke toepassingssituatie.

Magneet art.-nr. 7.200.000.020
Art.-nr. 6.400.000.080

Meetapparaat met magneetbevestiging art.-nr. 7.400.000.086

Zuignap-houder voor gladde oppervlakken

Magneetbevestiging, bijv. voor vangrails

Voor gladde glas-, kunststof- of metaaloppervlakken, bijv. op
voertuigen, is de zuignaphouder een betrouwbare en comfortabele bevestigingsmogelijkheid. De grote hendel kan ook
met werkhandschoenen goed worden bediend. Het omklappen van de hendel is voldoende, om de zuignap via een vacuüm vast te zetten. In het stabiele metalen oog kan daarna
een spanband worden gehaakt. Ook het weer losmaken van
de zuignaphouder kan snel, eenvoudig en zonder resten gebeuren.

Gewoon magneet plaatsen en klaar! Tijdens een inzet kunnen
talrijke metalen oppervlakken ideaal worden gebruikt voor de
bevestiging. Plaats de magneetbevestiging met geïntegreerd
spanbandoog eenvoudig op vangrails, op voertuigen, machines, generatoren of stalen deuren, pijlers, brugleuningen. De
sterke magneetkracht zorgt direct voor een stevige grip. De
magneetbevestiging is ook perfect afgestemd op de grootte
van de schotelharing van Trotec. Bijzonder praktisch is de
leren riem met magneetbevestigingen. U kunt de magneten
direct met u meenemen en heeft desondanks de handen vrij.

20

Art.-nr. 6.400.000.038

Art.-nr. 7.210.000.036

Telescoopstangen met T-voet voor hoge stabiliteit

Spanbanden voor het stevig vastsjorren

De hoogwaardige RVS-telescoopstangen kunnen traploos in
hoogte worden versteld tot een hoogte van 2,20 m.

De 2,5 meter lange spanbanden van Trotec zijn geproduceerd van zeer robuust nylonweefsel.

Bovendien kunnen de stangelementen ook volledig worden
verwijderd. Hierdoor kunnen de stangen snel een eenvoudig
in de bevestigingslussen van de zichtbarrièrewand worden
gestoken. De T-voeten met antislipdoppen van hard rubber,
zorgen voor een extra stabilisatie van de VarioScreenzichtbarrièrewand.

Art.-nr. 6.400.000.075

Aam haringen, vangrails, jerrycans, voertuigsleepogen,
bomen of telescoopstangpunten – met de traploos instelbare
spanbanden kan de VarioScreen-zichtbarrièrewand in elke
situatie snel en eenvoudig perfect worden gefixeerd.

Art.-nr. 6.400.000.013

Hendel voor het eenvoudig losmaken van de magneet

Opbergtas voor schotelharingen

Eenvoudig het ringoog van magneet losschroeven, de hendel
opschroeven en hiermee de magneet losmaken van de
ondergrond. Materiaal: verzinkt staal, 35 cm lengte

Universeel toepasbaar voor het opbergen van haringen en
banden. Gemaakt van scheurbestendig PVC: vochtbestendig,
belastbaar, oliebestendig en met ruimte voor bijvoorbeeld
maximaal 8 haringen van 40 cm.

Art.-nr. 6.400.000.014 (20 cm)
Art.-nr. 6.400.000.018 (40 cm)

Art.-nr. 6.400.000.011

Schotelharingen voor in straatwerkvoegen of in de grond

Waterzakken voor het betrouwbaar verzwaren

De schotelharingen van robuust metaal zijn verkrijgbaar in de
lengten 40 cm en 20 cm. De massieve haringen eenvoudig in
de grond, weiden, bermen of in de voegen van straatwerk
slaan.

Met de 2 meter lange waterzak van sterk PVC, kunnen de
T-voeten van de telescoopstangen worden verzwaard.
Zo is omvallen vrijwel onmogelijk.

Alleen of in combinatie met de exact op de kop passende
magneetbevestiging – voor spanbanden zijn de schotelharingen een perfect verankeringspunt.

De waterzak is snel gevuld en heeft dan een gewicht van maximaal 20 kg. Na de inzet kan het water eenvoudig weer worden
afgetapt en kan de lege huls compact en ruimtebesparend
worden opgeborgen. Ook voor de spanbanden biedt de
waterzak een goede en ongecompliceerde bevestiging.
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MOBIELE WIND- & ZICHTBARRIÈRE
VOOR UW BUSINESS EN THUIS.
OPSTELVOORBEELDEN:

VarioScreen – om privé ook privé te
houden.
De VarioScreen-zichtbarrièrewand van Trotec
kan ook optimaal worden gebruikt in de
horeca en bij evenementen – bijvoorbeeld
als scheidingswand, als afzetting of als
routegeleidingssysteem.
Bij evenementen, sportevenementen of bij
openluchtevenementen, dient de snel op te
zetten wand als flexibel positioneerbare
bescherming tegen nieuwsgierige blikken
of voor het sturen van bezoekersstromen.
Door de lichte constructie en de eenvoudige
hanteerbaarheid, is Trotec VarioScreen de
flexibele oplossing om ook bij spontane
situaties snel te kunnen reageren.
Naast de standaard zichtbarrièrewanden, die
door de brandweer of winkelcentra steeds
vaker worden gebruikt, hebben we een nieuw
product ontwikkeld, die de functies van de
zichtbarrièrewand uitbreiden.
Voor business of privégebruik – van sommige
dingen geniet je meer zonder de opmerkzame blikken van omstanders.
Een privéconcert voor geselecteerd publiek,
een uitgebreid buffet voor betalende gasten
of ongestoord zonnebaden bij het zwembad
thuis – met de snel opgezette zichtbarrièrewand VarioScreen kunnen uw gasten zich
goed afgeschermd amuseren.
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De VarioScreen bestaat uit een stabiel fiberglas-stangenframe met extreem belastbaar
polyesterdoek. Samengevouwen en compact
is de wand binnen enkele seconden met
enkele handelingen opgezet.
Dankzij de extra stabiele aansluitingen met
ritssluiting, kan de wind- of zichtbarrière naar
wens worden verlengd.

Voordelen in de praktijk:
n

 icht- en weerbarrière in groot formaat,
Z
eindeloos uitbreidbaar

n

Hoogte van de zichtbarrièrewand 180 cm

n

Talrijke opstelmogelijkheden

n

Eenvoudige reiniging

n

Compact op te bergen

n

 nel en kinderlijk eenvoudig op te zetten
S
door slechts één persoon

MET DE BESTE KWALITEIT
ONDERSTEUNEN WIJ UW BUSINESS.
De VarioScreen-elementen wordt compact
samengevouwen in robuuste draagtassen
geleverd. Hij hoeft dan alleen nog te worden
opgespannen en vastgezet – zeer eenvoudig,
omdat het stangframe van fiberglas intelligent
in de zijdelen van de wand is geïntegreerd.
Robuust, sterk en met een lange levensduur
– dat geldt voor alle VarioScreen-elementen.
Het hoogwaardige polyesterdoek is extreem
belastbaar, zorgvuldig tot in de details afgewerkt en eenvoudig te reinigen. Het eveneens eenvoudig te reinigen fiberglasstangenframe is onderhoudsvrij.

De VarioScreen kan door de flexibiliteit voor
talrijke verschillende opstellingen worden
gebruikt. Door de bevestiging aan stangen,
wordt de stabiliteit ook nog eens verhoogd.
Bovendien kan de zichtbarrièrewand met de
als accessoire verkrijgbare haring- en lijnenset worden vastgezet. En net zo snel als de
VarioScreen wordt opgezet, kan hij ook weer
worden afgebroken en ruimtebesparend
worden opgeborgen.

DE EERSTE WIND- EN ZICHTBARRIÈRE,
DIE ZICH AANPAST AAN UW GASTEN.
In de gastronomie, bij evenementen en in het
hotelwezen, worden verschillende eisen
gesteld als het gaat om het beschermen van
de privésfeer van gasten en bezoekers.
De VarioScreen komt tegemoet aan deze
wensen, doordat deze flexibel kan worden
opgesteld en aangepast aan de betreffende
eisen.

Om bijvoorbeeld een groot concert- of
evenemententerrein af te zetten, kunnen
meerdere elementen van de VarioScreen met
ritssluitingen aan elkaar worden gekoppeld.
In totaal beschikt u dan over een eindeloos
uitbreidbare zichtbarrièrewand. Deze kunt
u in een willekeurige opstelling plaatsen,
die het meest past bij de betreffende
gelegenheid.
Vraag het ons – we adviseren u graag.

ACCESSOIRES:

TELESCOOPSTANG
Met T-stuk op
rubbervoeten.
Art.-nr. 6.400.000.038

SPANBANDEN
Lengte 2,5 m, met 2 haken
en lengte-instelling.
Art.-nr. 7.210.000.036

SCHOTELHARING
Geschikt voor de magneetbevestiging.
Lengte 200 mm:
Art.-nr. 6.400.000.014
Lengte 400 mm:
Art.-nr. 6.400.000.018

MAGNEETBEVESTIGING
Voor een veilige bevestiging op metalen oppervlakken.
Geschikt voor de schotelharingen.
Art.-nr. 7.200.000.020
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Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Duitsland
Uw contactpersoon:
Marc Pluijmaekers
Tel. +49 2452 962-481
Fax +49 2452 962-200
zelte@trotec.de
www.trotec.de

Een stekte partner naast u
De Trotec Group voorziet de industrie,
commerciële en ambachtelijke bedrijven
van professionele productoplossingen
voor klimaatbeheersing. Bovendien
bieden we u het complete programma
machines en meetapparaten, tot speciale
werktenten en zichtbarrièrewanden.

TRT-ZEKAT-HS-011-NL

Wij gebruiken onze jarenlange branche-knowhow voor het bepalen van
eersteklas standaards op het gebied van
tenten en zichtbarrièrewanden. Profiteer
bij uw taakstelling van onze ervaring op
basis van ons succesvolle werk voor
talrijke gerenommeerde klanten.

