Stacja gazowa, Faza 1, Wielka Brytania
Superlekkie pokrywy do kanałów Fibrelite alternatywą dla ciężkich
metalowych pokryw

Stacja gazowa w Wielkiej Brytanii

Zamontowano pokrywy o różnych długościach i kształtach

Superlekkie pokrywy do kanałów zostały wybrane do
nabrzeżnej stacji gazowej w Wielkiej Brytanii. Stacje gazową
stanowią dwa budynki, w których zainstalowano superlekkie
panele (FM45SH-A15) i umieszczono je nad wiązkami
kablowymi znajdującymi się w kanałach.

Brak kompromisu w zakresie wydajności

Podczas instalacji zespół techniczny Fibrelite współpracował
z wykonawcą od podstaw upewniając się, że produkt jest
najwyższej jakości i został on zainstalowany w wyznaczonym
czasie.

Zgodnie z żądaniem, Fibrelite może dostarczyć rozwiązanie
częściowo niestandardowe. Oznacza to, że wymiary,
wewnętrzne usztywniacze i architektura włókien mogą zostać
zmienione w celu optymalnej wydajności każdego panelu w
oparciu o specyficzne kryteria projektu.
Wyraźna przewaga nad tanią i niską jakością produktów, które
zalewają rynek.

Wyrafinowany wysoko specjalistyczny materiał
Fibrelite
jest
wiodącym
na
świecie
producentem
kompozytowych, wzmacnianych włóknem szklanym Fibreglass
paneli i pokryw. Ten optymalny i wysoce wyrafinowany
materiał jest uznawany za najskuteczniejszą alternatywę dla
tradycyjnych materiałów, takich jak stal czy beton.
Zalety pokryw kompozytowych:
• Lekkie, łatwe i bezpieczne do otwierania
• Antypoślizgowe powierzchnie porównywalne do wysokiej
jakości dróg
• Obojętne chemicznie i nie korodujące
Łatwy dostęp za pomocą uchwytów Fibrelite

Specjalnie wycięte panele zostały zamontowane wokół zaworów i rur

Dłuższe kanały bez dodatkowego wsparcia

Powłoka antypoślizgowa jest nakładana na górę paneli

Kąty i narożniki mogą być zaprojektowane i zainstalowane

Zalety instalacji Fibrelite
• Niestandardowe rozwiązania
• Produkt typu zamontuj i zapomnij, który nie będzie
korodować i blaknąć Zwiększona wydajność dla ekip
remontowych
• Ulepszone praktyki w zakresie BHP
• Wsparcie techniczne
Prosimy o kontakt na temat wszelkich informacji dotyczących produktów Fibrelite:
Corrimex J. Sałapatek, S. Cwajda Sp. J.
Ul. Ogrodowa 11, 05-092 Łomianki-Kiełpin
Tel: 22 751 78 96, Faks: 22 751 49 30
NIP: 118-00-30-752
E-mail: info@corrimex.pl
Web: www.pokrywynajazdowe.pl

