
Решете проблемите, 

причинени от:

Удари

Повреди от 
куки

Климатични 
условия

• 100% рециклируем

• UV устойчив

• гъвкав във всички посоки

• високоустойчив при всякакви удари

• устойчив при притискане

• водоустойчив

• заваряем

• отблъскващ мазнини

• устойчив на атмосферни влияния

• лесен за поставяне

• безопасен

• лек

Натиск и триене

Изключително устойчива, мултифункционална защита!

PROPAFLEX е новаторски продукт, създаден и патентован от Propagroup с цел да

гарантира пълна и най-качествена защита за всички стоки, продавани на рула, а и

не само. PROPAFLEX е пластмасов лист с две различни повърхности, получен чрез

специален производствен процес:

• вътрешната повърхност е гладка и прилепва идеално дори към обли

повърхности, покривайки и предпазвайки с максимална ефективност;

• външната повърхност е набраздена с цел да се намали триенето с други

материали, но най-вече, има способността да устои на силни удари, тежки

натоварвания, друсане и притискане без никакъв проблем.

PROPAFLEX е проектиран и разработен, за да задоволи нуждите на най-големите

производители на стомана и кабели в света, но може да бъде внедрен и в

дейността на други производствени сектори, например за предпазване на тръби и

снопове.

PROPAFLEX е:



PROPAFLEX се предлага с различна дебелина, за да отговори на нуждите на всяка

индустрия:

• PROPAFLEX CD е класическа версия на продукта с хоризонтални нарези. Той е

предназначен за предпазване на повърхности с ширина до 3000 мм;

• PROPAFLEX MD е новият модел на продукта, с вертикални нарези. Той е проектиран

за ползване при всякакви размери повърхности;

• други модели могат да бъдат изработени по зададени от клиента технически

параметри.

Обща техническа характеристика за всички модели:

• Ширина от 100 до 3000 мм;

• Максимален външен диаметър на рулото 950 мм;

• Различни дължини на рулото, в зависимост от дебелината.

По заявка PROPAFLEX може да бъде

доставен с:

• ширина над 3000 мм;

• индивидуализирани шарки и цветове, UV

устойчиви;

• третиране против хлъзгане;

• третиране против статично електричество;

• перфорация;

• подходящ за термоформоване;

• в комбинация със съвместими материали

(също и антикорозионни - VCI);

• с вградена чембер лента.

Стандартни цветове на външната, набраздена

повърхност: синьо и бяло.

СЕРТИФИКАЦИИ И РЕГУЛАЦИИ

Брейн фор Бизнес ООД • ул. Мюнхен 14, 1528 София

Тел.: +359 899 082 023 • Факс: +359 2 964 1097

b4b@b4b.bg • www.b4b.bg

PROPAFLEX е сертифициран според стандарта

Hamburg BFSV за предпазване на кабели.


