Pihattojen
Tuuliverhot ja
verhoseinät
(Liite MTK-Pohjois-Savo ry:n Jäsenhinnastoon 2016)

Luotettavaa suojaa pihattorakennusten karjalle,
kaikkina vuodenaikoina: sadetta, tuulta, tuiskua
sekä paahdetta vastaan.
IC2 Feeniks -tuuliverhot ja verhoseinät soveltuvat käytettäväksi kylmissä
sekä viileissä pihattorakennuksissa.
Manuaalisesti ohjautuvat verhot suojaavat tuulelta ja takaavat hyvän
ilmanvaihdon eläinsuojissa.
Kestävät materiaalit ja toimintavarmuus ovat pitkäikäisen ratkaisun ydin.
Verhot ja verhoseinät toteutetaan mittojen mukaan, varustetaan
kohdekohtaisesti oikeilla lisävarusteilla käyttötarkoitukseensa sopivaksi.
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Vaimentaa tuulen
Soveltuu Pohjoiseen ilmastoon
Useita varuste vaihtoehtoja
Yksilöllinen suunnittelu
Vahva ja toimintavarma kokonaisuus

VARASTOVERHOT - OVIVERHOT - SÄÄSUOJAT - ALTAAT JA SÄILIÖT
LAVAPEITTEET - SUOJAPEITTEET - ERIKOISTELTAT - HALLIT – KATTEET
BIOKAASUKUVUT - BIOSÄILIÖT

IC2 Feeniks -tuuliverhot ja verhoseinät pitävät kylmä- ja
viileäpihattoihin sijoitetun karjan suojassa kaikkina vuodenaikoina.
Kotimaiset Pohjoiseen ilmastoon suunnitellut materiaalit kestävät
pakkasen ja auringon paahteen. Tuuliverkkomateriaali vaimentaa tuulta
65 % ja mahdollistaa hyvän ilmanvaihdon sekä luonnonvalon
pihattorakennuksessa.
Tuuliverhot ovat tyypillisesti 1-2 metriä korkeita ja 5-10 metriä pitkiä.
Tuuliverhoissa on vahvistetut reunat ja niiden yleisimmin käytetyt varusteet
ovat liukukiskoasennus tai manuaalinen nostomekanismi.
Verhoseinän osat ovat tyypillisesti 2-5 metriä korkeita ja 5-10 metriä pitkiä.
Osat on liitettävissä toisiinsa metallikiinnikkeillä. Verhoseinät valmistetaan
pressukankaasta mihin yhdistetään tuuliverkkomateriaalia.
Tavanomaisin tapa asentaa verhoseinä on liukukiskoasennus.
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IC2 Feeniks -tuuliverhojen ja verhoseinien verrattoman vahvan
sekä käytössä kestävän kokonaisuuden takaavat yksilöllinen suunnittelu
ja oikein valitut kohde kohtaiset varusteet.
Pinnoitetuista materiaaleista löytyvät värivaihtoehdot kaikkiin makuihin.
Hyvin valmistetut verhot sopivat punamullalla maalatun kuin moderninkin
rakennuksen tyyliin.
Yhteistyö käyttäjän ja toimittajan välillä on onnistumisen ydin, mutta alkuun
pääsemme sillä, että kerrotte meille tarpeestanne omin sanoin.
Kuvat kohteesta ja rakennuspiirustukset ovat avuksi.
Tarkat mitat kohteesta tarvitaan vasta tilauksen yhteydessä ja teknisiin
ratkaisuihin annamme mielellämme myös vinkkejä.
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Yhteistyö käyttäjän ja toimittajan välillä on onnistumisen ydin.
Alkuun pääsemme sillä, että kerrotte meille tarpeestanne omin sanoin.
Me annamme mielellämme teille vinkkejä erilaisiin teknisiin ratkaisuihin.
Koska haluamme palvella teitä vieläkin kattavammin ja olla luotettava
kumppaninne alusta pitäen tarjoamme:
IC2 Feeniks suunnittelu-, mitoitus- ja asennuspalveluita.
Pitkän käyttöiän takaamiseksi huolto- ja korjauspalvelut sekä varaosat.

Varasto- ja suojaverhojen materiaalitiedot
PVC/PU pinnoitettu polyesteri kangas tai verkko
Paino 500 - 700 g/m2
UV- ja homesuoja
Käyttölämpötila -30 - +70 C°
Laatu- ja ympäristösertifikaatit:
ISO 9001:2008, REACH
• Alkuperämaa Suomi
•
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Väri vaihtoehdot

NCS S6000-N

NCS S3000-N

RAL 5005

NCS S6020-G

RAL 3002
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