
Gordijnshelters

Gordijnshelter met vast frame 
Model WS574

• Isolatie tegen slechte weersomstandigheden. 
• Lange levensduur. 
• Bescherming tegen indiscrete blikken. 
• Afmetingen op maat mogelijk.



Vaste dockshelter  
Model WS574 
Voor intensief gebruik.

De laadkaai is de zone die het meest blootstaat aan slechte 
weersomstandigheden en indiscrete blikken.  
Door dockshelters te installeren aan de laad-/loszones van 
een gebouw, vermindert men de warmte- of koudeverlie-
zen. De dockshelter zorgt dus voor een goede thermische 
bescherming en vormt ook een efficiënt scherm tegen stof, 
vocht, insecten en ... indiscrete blikken.
De gordijnshelters zijn de meest universele en zijn perfect 
geschikt voor de meeste toepassingen. Ze zijn gemonteerd 
op een vast of indrukbaar frame dat fragieler is, maar bes-
tand tegen het achteruitrijden van een vrachtwagen. 
De gordijnshelter WS574 heeft een vast frame voor een  
zeer lange levensduur. 

Powerflex®-gordijnen (optie)

Standaard PVC-gordijnen

HD-consoles



Deze dockshelter is geschikt voor intensief gebruik. HIj is 600 mm diep en 
heeft een frame in sandwichpanelen van 40 mm met polystyreenisolatie.  
De buitenkleur is lichtgrijs. Het bovenpaneel is plat.  De voorkant is 
afgewerkt met een hoekprofiel in geanodiseerd aluminium.  
De gordijnen zijn van zwarte PVC, 3 mm dik, met 2 lagen nylonweefsel 
en 2 paar thermisch verlijmde pijlen.  
We raden aan om wielgeleiders en HD-bumpers (optie) te installeren.  

Opties:
• de onderkussens (optie) drukken het doek tegen de vrachtwagen  
 en zorgen voor een goede afdichting, 
• HD-consoles voor goede bescherming van de shelter,
•  andere afmetingen: hoogte, breedte en diepte 750 of 900 mm, 
• Powerflex®-gordijnen.

Powerflex®-gordijnen (optie)

Aansluitvlak
Het aansluitvlak van de dockshelters moet glad en vlak zijn om 
een perfecte afdichting te verzekeren.  
Dit moet de drukkracht van de vrachtwagen op de gordijnen en 
het eigengewicht van de dockshelter (in totaal ongeveer 400 kg) 
kunnen opvangen. 
Wanneer de dockshelter op een gevelbeplating aangebracht 
moet worden, is het aangeraden om een frame in vlakke plaat 
met afdruipprofiel te voorzien. 
De afmetingen die voorzien moeten worden voor dit frame zijn de 
buitenafmeting van de dockshelter + 40 mm in de breedte en  
+ 20 mm in de hoogte.



Tél : +32.2.464.48.10 
e-mail : info@tecsi.be 

www.tecsi.be 

Afmetingen - Model WS574-34x36-P600
Buitenafmetingen (l x h x b): 3400 x 3600 x 600 mm. 
Hoogte van het bovengordijn: 1020 mm. 
Breedte van de zijgordijnen: 675 mm.

Schema van het model WS574-34x36-P600
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