
Paneel machineafscherming (MG)

STPC polycarbonaat paneel

Het polycarbonaatpaneel STPC is geschikt voor 
toepassingen waar volledige zichtbaarheid nodig is. Het 
3 mm dikke polycarbonaat wordt van binnenuit aan het 
paneelkader bevestigd met schroeven, wat het paneel 
sterk en impactresistent maakt. Het STPC paneel is 
getest om impacts te weerstaan van 1600 joule. 

Polycarbonaat is een hittebestendige, natuurlijk 
transparante thermoplastic. Het is een 
brandvertragend materiaal met uitstekende 
vuureigenschappen. 

Standaardpanelen zijn verkrijgbaar in 8 breedtes, van 
200 tot 1.500 mm met een hoogte van 2.050 mm. 

Standaardkleur voor het paneelkader is zwart RAL 
9005, maar op verzoek is elke RAL-kleur verkrijgbaar.
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DATA

Systeemhoogte 2200 mm

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
2050 200
2050 300
2050 500
2050 700
2050 800
2050 1000
2050 1200
2050 1500

Kaderframe 30x20 mm, polycarbonaat plaat 3 mm
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ACCESSOIRES

Het STPC paneel kan op maat 
gemaakt worden in onze fabriek. Het 
nieuwe PC-paneel is ook compatibel 
met:
 
Snapper - vervangt de staander en 
verbindt 2 panelen met elkaar
 
Cutting profiel - om ter plaatse 
aanpassingen in de hoogte te doen, 
vervangt de framekoker.
 

 
STPC panelen zijn getest om een impact te weerstaan van 1600 joule in combinatie 
met het Smart Fix systeem.
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