
STANDARD
(od -25°C do +50°C) - stosowana głównie na 
wewnętrzne oraz zewnętrzne kurtyny paskowe 

dla otworów bramowych, do separacji stanowisk pracy, 
hal produkcyjnych, magazynów i chłodni, oraz do 
produkcji elementów tłumiących i przeciwudarowych 
(podkładki, uszczelki, odbojniki). Ponadto oferujemy folie 
kolorowe, przejrzyste (transparentne) oraz nie przejrzyste 
(nie transparentne).

POLAR
(od -45°C do +30°C) - stosowana głównie na 
wewnętrzne kurtyny paskowe dla otworów 

bramowych i drzwiowych jako przegrody do komór 
chłodniczych i mroźniczych. Folia przezroczysta (transpa-
rentna) o lekko niebieskim zabarwieniu, charakteryzuje 
się zwiększoną plastycznością w niskich temperaturach. 

ANTYINSEKTOWA
(od -15°C do +50°C) - folia przezroczysta o żółto--
pomarańczowym zabarwieniu, zapachu trawy 

cytrynowej i własnościach antyinsektowych (przeciwko 
owadom), stosowana głównie na kurtyny paskowe dla 
otworów bramowych i drzwiowych w przemyśle rolno--
spożywczym, przetwórstwie mięsnym. 

ANTYSTATYCZNA
(od -15°C do +50°C) - folia o właściwościach 
antystatycznych, stosowana tam, gdzie niewiel-

kie wyładowania elektrostatyczne mogą mieć poważne 
konsekwencje dla bezpieczeństwa oraz produkcji 
(przemysł elektroniczny, laboratoria elektroniczne, 
materiały łatwopalne.

OGNIOODPORNA
(od 0°C do +50°C) - o zwiększonej wytrzymałości 
ogniowej, klasy�kacja ogniowa M2 wg normy EN 

13501-1:2007 (trudnozapalna, samogasnąca po odsta-
wieniu źródła ognia) przeznaczona do separacji stano-
wisk pracy obróbki cieplnej, obróbki i składach drewna, 
magazynach substancji łatwopalnych. 

ŻEBROWANA
(od -15°C do +50°C) – folia dedykowana dla 
przejazdu wózków widłowych, stosowana 

głównie na wewnętrzne oraz zewnętrzne kurtyny 
paskowe dla otworów bramowych, charakteryzuje się 
podłużnym żebrowaniem, o zwiększonej wytrzymałości 
mechanicznej i zmniejszonym efekcie przywierania 
kurtyny do opakowań i folii typu stretch.

Jesteśmy wieloletnim i doświadczonym 
producentem przegród PCV (kurtyny 
paskowe, bramy wahadłowe, osłony spawalni-

cze) dla niemal każdego segmentu przemysłu: metalurgicz-
nego, farmaceutycznego, chemicznego, rolno-spożywczego, 
przetwórstwa mięsnego, logistyki oraz zakładów produkcyj-
nych.
Posiadamy w ofercie największy na rynku  Polskim wybór folii 
PCV w postaci pasów oraz arkuszy o różnorodnych formatach 
i właściwościach �zykochemicznych. Kurtyny paskowe z folii 
PCV dostarczamy z Atestem PZH i Certy�katem Higienicz-
nym.
Stosowane okucia są wykonane ze stali nierdzewnej, ocynko-
wanej oraz PCV (EasyClick, EasyLine).

paskowe z folii PCV
kurtyny
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ul. Romantyczna 14

89-210 Łabiszyn
tel. kom.: +48 501-090-128

email: biuro@mediux.pl

Dostarczamy produkty najwyższej jakości, w atrakcyjnych 
cenach i możliwie najkrótszym terminie. Zapewniamy 
fachowe doradztwo jak również usługi serwisowo-monta-
żowe na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy!
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SPAWALNICZA (SCREENFLEX)
(od -15°C do +50°C) - przeznaczona na kurtyny oraz 
mobilne ekrany spawalnicze w przemyśle metalur-

gicznym, do ochrony ludzi pracujących w sąsiedztwie stano-
wiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem 
świetlnym emitowanym podczas spawania oraz odpryskami 
metali. 

SYSTEMY PRZESUWNE
Standardowe i vertikalne „MeVerti”

PRZEGRODY PLANDEKOWE
oferujemy przegrody plandekowe z folii zgrzewanej 
o gramaturze 650g/m2, które znajdują zastosowanie 

zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. 

DRZWI WAHADŁOWE
przeznaczone są przede wszystkim dla obiektów 
handlowych, usługowych, przemysłowych, a zwłasz-

cza hurtowni i magazynów. Bramy te służą do oddzielania 
pomieszczeń i hal w miejscach intensywnego ruchu osób         
i pojazdów transportu wewnętrznego. 

BRAMY SZYBKOBIEŻNE
przemysłowe  bramy  szybkobieżne  wykonane  są      
z miękkiego PVC. Bramy szybkobieżne mogą być 

stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 
Bramy te dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej oraz 
ze specjalistycznymi rozwiązaniami, umożliwiającymi dosto-
sowanie do wymogów każdego przemysłu

USZCZELNIENIA RAMPOWE
uszczelnienie bramowe fartuchowe montowane na 
fasadzie budynku w obrębie otworu bramowego na 

stanowisku przeładunkowym ma na celu ograniczenie strat 
ciepła oraz zapewnienie ochrony przed wpływami atmosfe-
rycznymi podczas czynności przeładunkowych. 

NAPROWADZACZE KÓŁ
naprowadzacie kół ułatwiają współosiowe z bramą 
dokowanie samochodów ciężarowych na stanowisku 

przeładunkowym. 

ODBOJE GUMOWE
(zderzaki) to nieodzowne elementy wyposażenia 
stanowiska przeładunkowego. Chronią dokujący 

pojazd ciężarowy oraz elewację budynku przed uszkodze-
niem. Odbojnice gumowe do ramp charakteryzują się dużą 
twardością i odpornością na ścieranie.
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