DOCK SHELTERS

POWERFLEX

®

LONG LIFE SPAN

PREMIUM HOOGWAARDIG
SHELTERDOEK SOEPEL EN FUNCTIONEEL
BIJ ELKE TEMPERATUUR

• Hoogwaardig Polyurethaan boven- en onderlaag met een
geweven nylon vormvaste tussenlaag (meerlaags)
• Extreem hoge slijtvastheid
• Zeer hoge inscheurweerstand
• Perfecte aansluiting op de vrachtwagen
• Temperatuurbestendig tussen van - 50 °C tot + 90°C
• Hoge weerstand tegen vocht en schimmels
• Zeer lange levensduur

STERTIL
SUPERIOR SOLUTIONS BY
QUALIT Y PEOPLE

POWERFLEX® long life shelterdoek,
slijtvast en altijd soepel

Rendement van onverwoestbare kwaliteit

Een shelteroplossing die niet alleen bij normale

en snijdende vorst. Dag na dag, jaar in jaar uit worden uw

temperaturen perfect werkt, maar ook bij extreme lage

shelters zwaar op de proef gesteld door de elementen. En

temperaturen. Voor duurzame kwaliteit die bestand is tegen

dat niet alleen. Elke vrachtwagen die de shelter inrijdt doet

de meest intensieve belasting door zeer frequent

een aanslag op de levensduur van het shelterdoek. Tijdens

aandockende vrachtwagens. Ontdek de ongeëvenaarde

het laden en lossen beweegt de achterkant van de

slijtvastheid, souplesse, vorstbestendigheid en levensduur

vrachtwagen – vaak met messcherpe randen en

van POWERFLEX !

scharnieren - immers continu op en neer in het

Op welk type shelter kan POWERFLEX® als
optie gekozen worden?

sheltermateriaal.

Stertil gordijnshelters worden standaard uitgevoerd met

van POWERFLEX®. Omdat het op de lange termijn de

PVC doek. Een optionele uitvoering met POWERFLEX®

meest rendabele investering is.

®

Brandende zon en striemende regen. Beukende windvlagen

Wie bedenkt wat een shelter dagelijks te verduren heeft,
maakt de logische keuze voor de onverwoestbare kwaliteit

doek is mogelijk bij de typen:
• WL gordijnshelter met indrukbaar aluminium frame
• WF gordijnshelter voor terugliggend perron

Meer informatie

• WSP gordijnshelter met vaste sandwichpanelen

Voor meer informatie over POWERFLEX® of een van de

• WIS-300 shelter met opblaasbaar bovenkussen en

andere kwaliteitsproducten van Stertil Dockproducts kunt u

zijgordijnen

altijd contact opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

• TP-TI kussen shelter
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