ORANGE-CE

Lasgordijnen zijn bedoeld voor toepassing in werkplaatsen waar omstanders
beschermd moeten worden tegen de gevaarlijke stralingen die vrijkomen bij de werkzaamheden van de lasser. Ze bieden bescherming tegen het gevaarlijke blauwe licht
en Ultra Violette (UV) stralingen.

GREEN-9

Ook bieden gordijnen aan de lasser zelf, bescherming tegen reflectie van het laslicht. Cepro heeft in haar programma vier kleurvarianten in lasgordijnen, die allen
voldoen aan de Europese norm voor lasgordijnen EN-1598. De kleuren zijn OrangeCE, Bronze-CE, Green-6 en Green-9.
Met uitzondering van Green-9 zijn alle varianten doorzichtig waardoor een goed zicht
op de werkplek mogelijk blijft; dit bevordert de veiligheid en voorkomt een gevoel
van isolement voor de lasser. Deze doorzichtige afschermingen kunnen in vrijwel
alle werksituaties worden toegepast. Green-9 wordt toegepast bij lasprocessen met
zéér intense stralingen. Ook vindt het materiaal toepassing als afscheiding tussen
diverse lassers onderling.
Lasgordijnen zijn zelfdovend (volgens DIN53438 deel 2) en zijn derhalve bestand
tegen lasvonken. Zij zijn echter niet geschikt als lasdeken en niet bestand tegen
open vuur en intense hitte. Lasgordijnen bieden visuele bescherming tegen gevaarlijke straling, maar zijn niet geschikt voor toezicht op laswerkzaamheden of als
vervanger voor lashelmen. De genoemde straling kan lasogen veroorzaken en bij
langdurige blootstelling zelfs staar.
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BRONZE-CE
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LASGORDIJNEN, ALLE KLEUREN VOLGENS EUROPESE NORM EN-1598:

Lasgordijnen zijn standaard 140 cm breed, volledig omzoomd en afgewerkt met 7 ophangogen aan één 140 cm
zijde en drukknopen aan beide zijkanten. Ze worden geleverd inclusief 7 gratis stalen haken.
Artikelomschrijving

LASLICHT

Lasgordijnen

Artikel Nr.

CEPRO LASGORDIJNEN

H. 160 cm x 140 cm
H. 180 cm x 140 cm
H. 200 cm x 140 cm
H. 220 cm x 140 cm
H. 240 cm x 140 cm
H. 260 cm x 140 cm
H. 280 cm x 140 cm
H. 300 cm x 140 cm
Op maat gemaakt gordijn

16.15.16
16.15.18
16.15.20
16.15.22
16.15.24
16.15.26
16.15.28
16.15.30
16.15.99

Cepro-Green-9
16.19.16.0010
16.19.18.0010
16.19.20.0010

Cepro-Green-6
16.16.16.0010
16.16.18.0010
16.16.20.0010

16.19.16
16.19.18
16.19.20
16.19.22
16.19.24
16.19.26
16.19.28
16.19.30
16.19.99

16.16.16
16.16.18
16.16.20
16.16.22
16.16.24
16.16.26
16.16.28
16.16.30
16.16.99

Cepro-Bronze-CE
16.17.16.0010
16.17.18.0010
16.17.20.0010

SPATTEN EN VONKEN

Afmeting
Cepro-Orange-CE
H. 160 cm x 140 cm per 10
16.15.16.0010
H. 180 cm x 140 cm per 10
16.15.18.0010
H. 200 cm x 140 cm per 10
16.15.20.0010

16.17.16
16.17.18
16.17.20
16.17.22
16.17.24
16.17.26
16.17.28
16.17.30
16.17.99

GORDIJN ACCESSOIRES
Stalen S-haak voor bevestiging aan staalkabel of runner
Kunststof gordijnhaak voor bevestiging om buis max. Ø 35 mm
Stalen gordijnhaak voor bevestiging om buis max. Ø 35 mm
Stalen gordijnhaak voor bevestiging om buis max. Ø 35 mm, set 7 stuks
Zware stalen gordijnhaak voor om buis max. Ø 40 mm
Klik-in ogen, los geleverd, om zelf in gordijn te zetten
Messing ogen, in gordijn geperst
Kunststof ogen, in gordijn geperst

GELUIDSOVERLAST

Cepro Clear slijpgordijnen (kleurloos transparant) vindt u op pagina 27

10.48.30
10.48.40
10.48.50
10.48.50007
10.48.55
10.00.00
99.50.01.0002
99.16.01.01

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR OP MAAT GEMAAKTE GORDIJNEN;
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- aan één breedte-zijde elke 20 cm voorzien van kunststof ophangogen,
- rondom voorzien van een 5 cm brede zoom,
- indien gewenst, drukknopen aan beide hoogte (verticale) zijdes,
- de minimale afmeting die wordt berekend is 1 m²,
- de minimale lengte die wordt berekend per zijde is 100 cm,
- de maximale afmeting per gordijn is ± 15 m² (wel aaneenschakelbaar tot grotere oppervlaktes).
De gordijnen worden gemaakt met een tolerantie van plus of min 2% op de opgegeven maatvoering.
Speciaal op maat gemaakte gordijnen kunnen niet retour genomen worden.

7

Laslamellen en lasgordijnen bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze
wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming bloot
gesteld wordt. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige mechanische
belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen.
Laslamellen hebben een dikte van 2 of 3 mm en een breedte van 300 mm. De lamellen kunnen desgewenst op maat gesneden en geponst worden. Laslamellen kunnen
ook op hele rollen (lengte 50 meter) of gedeeltes daarvan geleverd worden. Voor de
ophanging van de lamellen is een kunststof ophangclip leverbaar die past over een
buis van maximaal Ø 35 mm.
Cepro heeft in haar programma vier kleurvarianten in laslamellen, die allen voldoen
aan de Europese norm voor laslamellen EN-1598. De kleuren zijn: Orange-CE
,Bronze-CE, Green-6 en Green-9. Met uitzondering van Green-9 zijn alle varianten
doorzichtig waardoor een goed zicht op de werkplek mogelijk blijft; dit bevordert de
veiligheid en voorkomt een gevoel van isolement voor de lasser.
Laslamellen zijn zelfdovend (volgens DIN 53438 deel 2) en zijn derhalve bestand
tegen lasvonken. Zij zijn echter niet geschikt als lasdeken en niet bestand tegen
open vuur en intense hitte. Laslamellen bieden visuele bescherming tegen gevaarlijke straling die vrijkomt tijdens het lassen, maar zijn niet geschikt voor toezicht op
laswerkzaamheden of als vervanging voor lashelmen. De genoemde straling kunnen
lasogen veroorzaken en bij langdurige blootstelling zelfs staar.
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CEPRO LASLAMELLEN, ALLE KLEUREN VOLGENS EUROPESE NORM EN-1598

Laslamellen kunnen als hele rol of op maat gesneden en geponst geleverd worden. De rollengte is 50 meter. Lamellen worden toegepast in situaties met een grote of regelmatige mechanische belasting.

LAMELLEN ONGESNEDEN OP ROLLEN VAN 50 METER.
Afmeting
Cepro-Orange-CE
Cepro-Green-9
300 x 2 mm ongesneden
26.25.02
26.29.02
300 x 3 mm ongesneden
26.25.03
26.29.03

Cepro-Green-6
26.26.02
n.v.t.

Cepro-Bronze-CE
26.27.02
n.v.t.

LAMELLEN GESNEDEN OP ELKE GEWENSTE LENGTE.
Afmeting
Cepro-Orange-CE
Cepro-Green-9
300 x 2 mm gesneden
26.25.02.91
26.29.02.91
300 x 3 mm gesneden
26.25.03.91
26.29.03.91

Cepro-Green-6
26.26.02.91
n.v.t.

Cepro-Bronze-CE
26.27.02.91
n.v.t.

CEPRO LASLAMELAFSCHERMING PER M²
De lamellen worden gesneden en geponst volgens standaard gatenpatroon !
Afmeting/Overlapping
Cepro-Orange-CE
Cepro-Green-9
Cepro-Green-6
300 x 2 mm, 100 mm
27.55.32.10
27.59.32.10
27.56.32.10
300 x 2 mm, 50 mm
27.55.32.05
27.59.32.05
27.56.32.05

Cepro-Bronze-CE
27.57.32.10
27.57.32.05

300 x 3 mm, 100 mm
300 x 3 mm, 50 mm

27.55.33.10
27.55.33.05

27.59.33.10
27.59.33.05

n.v.t.
n.v.t.

BEVESTIGING VAST PER STREKKENDE METER !
Vast, montage aan duimse buis.
Bestaande uit : montagesteunen voor aan wand of
plafond, duimse buis en lammelenophangclips.
Overlapping 100 mm (66%)
Overlapping 50 mm (33%)

SPATTEN EN VONKEN

Artikel Nr.

n.v.t.
n.v.t.

GELUIDSOVERLAST

Artikelomschrijving

LASLICHT

Laslamellen

88.22.32.10
88.22.32.05

CEPRO kunststof ophangclip voor lamellen, buis max. Ø 35mm.
CEPRO kunststof opvulstukje voor 5 cm overlapping,
Op maat snijden en ponsen in afwijkend van standaard, per lamel

Cepro International BV, catalogus versie 3/01
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BEVESTIGING VERSCHUIFBAAR PER STREKKENDE METER ! (benodigde ruimte 2 x breedte afscherming)
Verschuifbaar, montage van een duims buis in rail.
Bestaande uit : montagesteunen voor aan wand of plafond,
rail, runners, buffers, duims buis en
lamellenophangclips.
Overlapping 100 mm (66%)
88.11.32.10
Overlapping 50 mm (33%)
88.11.32.05

20.11.01
20.11.90
20.95.00.0001

www.cepro.nl
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Laslamellen en lassheet bieden elk
dezelfde visuele bescherming. De keuze
wordt bepaald door de mechanische
belasting waaraan de afscherming
bloot gesteld wordt. Lassheet is een
economisch alternatief voor laslamellen,
het is uitermate geschikt voor brede
afschermingen.
Lassheet heeft een breedte van 570 mm
en een dikte van 1 mm. Het sheet wordt geleverd in een speciale verpakking van
4 stuks met een werkbreedte van 200 cm, inclusief stalen ophang haken. Lassheet
kan tevens op hele rollen worden geleverd.
Cepro-lassheet is leverbaar in de kleuren Orange-CE , Green-9, Green-6 en BronzeCE, Deze kleuren voldoen allen aan de Europese norm voor laslamellen; EN-1598.
Cepro-lassheet is zelfdovend (volgens DIN 53438 deel2) en is derhalve bestand
tegen lasvonken. Het lassheet is echter niet geschikt als lasdeken en niet bestand
tegen open vuur en intense hitte. Lassheet biedt bescherming tegen gevaarlijke
straling die vrijkomt tijdens het lassen, maar is niet geschikt voor toezicht op
laswerkzaamheden of als vervanging voor lashelmen. De genoemde stralingen
kunnen lasogen veroorzaken en bij langdurige blootstelling zelfs staar.
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570x1 mm

CEPRO LASSHEET

CEPRO ORANGE-CE Lassheet, oranje-rood transparant
570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter

22.15.01

CEPRO ORANGE-CE geconfectioneerde lassheet verpakt per 4 stuks
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm

22.15.16.0004
22.15.18.0004
22.15.20.0004
22.15.22.0004

CEPRO GREEN-9 Lassheet, mat groen, niet transparant
570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter

22.19.01

CEPRO GREEN-9 geconfectioneerde lassheet verpakt per 4 stuks
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm

22.19.16.0004
22.19.18.0004
22.19.20.0004
22.19.22.0004

CEPRO GREEN-6 Lassheet, groen, transparant
570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter

22.16.01

CEPRO GREEN-6 geconfectioneerde lassheet verpakt per 4 stuks
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm

22.16.16.0004
22.16.18.0004
22.16.20.0004
22.16.22.0004

CEPRO BRONZE-CE Lassheet, bronze, transparant
570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter

22.17.01

CEPRO BRONZE-CE geconfectioneerde lassheet verpakt per 4 stuks
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm

22.17.16.0004
22.17.18.0004
22.17.20.0004
22.17.22.0004
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Artikel Nr.

PROJECTEN

Artikelomschrijving

SPATTEN EN VONKEN

Lassheets kunnen als hele rol, of op maat gesneden en geponst geleverd worden. De rollengte is 50 meter. Het
onderstaande sheetmateriaal biedt bescherming tegen lassen. Alle kleuren goedgekeurd volgens EN-1598.

LASLICHT

Lassheet
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Het Cepro-Impact materiaal is bedoeld voor toepassing in werkplaatsen
waar omstanders beschermd moeten worden tegen de gevaarlijke
stralingen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. Het materiaal biedt
bescherming tegen het gevaarlijke blauwe licht en Ultra Violette (UV)
stralingen.
Cepro-Impact is een hard slagvast materiaal gemaakt van PVC. Het
materiaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de afscherming rond
een lasrobot of als zichtvenster in een lascabine. Het materiaal is niet
geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor ruimte
afscherming.
Cepro-Impact is 3 mm dik en verkrijgbaar in de twee standaard
afmetingen 2440 x 1220 mm of 1220 x 1220 mm. Het Cepro-impact
materiaal kan tevens op de door u gewenste afmetingen worden
gezaagd. Het materiaal is verkrijgbaar in de kleuren Orange, Bronze en
Green.

12
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Voor Impact gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden namelijk per order bepaald en apart berekend.

Artikel Nr.

Impact Bronze 2440 x 1220 mm
Impact Bronze 1220 x 1220 mm

28.27.13
28.27.23

Impact Green 2440 x 1220 mm
Impact Green 1220 x 1220 mm

28.29.13
28.29.23

Impact Orange 2440 x 1220 mm
Impact Orange 1220 x 1220 mm

28.25.13
28.25.23

Impact op maat zagen, eenmalige zaagkosten onafhankelijk
van het aantal platen. Minimale zaagmaat 50 x 30 cm.

20.95.28.0001

PROJECTEN

GELUIDSOVERLAST

Artikelomschrijving

SPATTEN EN VONKEN

CEPRO IMPACT
Impact is een hard slagvast materiaal gemaakt van PVC, bedoeld ter afscherming van o.a. lasrobots. Impact vormt
een ideale combinatie tussen visuele bescherming en een fysieke barrière.

LASLICHT

Impact
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Het CEPRO Robusto programma omvat een serie schermen van
zéér hoge kwaliteit. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis
(35x2,5 mm) en rechthoekige buis (50x30x2 mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035.
De CEPRO Robusto schermen zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:
Drieluik scherm
Hoogte 210 cm, breedte 350 cm; middenkader 210 cm,
met 2 zwenkarmen van elk 70 cm.
Extra Large Drieluik scherm
Hoogte 210 cm breedte 430 cm; middenkader 210 cm,
met 2 zwenkarmen van elk 110 cm.
Enkelvoudig scherm
Hoogte 210 cm, breedte 210 cm
Vast scherm
Hoogte 200 cm, breedte 210 cm
Alle schermen, behalve het vaste scherm, zijn voorzien van 4 zwenkwielen waarvan
2 met rem.
De CEPRO Robusto schermen kunnen geleverd worden met gordijnen en lamellen
in alle leverbare kleuren alsmede met hittewerend Atlas doek of een geluiddempend
Sonic gordijn.

14
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CEPRO ROBUSTO LASSCHERM

De CEPRO Robusto lasschermen worden geleverd met gordijnen of met 2 mm dikke lamellen (10 cm overlapping),
180 cm lang. Robusto schermen worden als bouwpakket geleverd.
Artikel Nr.

Uitvoering gordijnen
Drieluikscherm
Drieluikscherm XL
Enkel scherm
Enkel scherm vast

Cepro-Orange-CE
36.31.15
36.31.65
36.32.15
36.33.15

Cepro-Green-9
36.31.19
36.31.69
36.32.19
36.33.19

Cepro-Green-6
36.31.16
36.31.66
36.32.16
36.33.16

Cepro-Bronze-CE
36.31.17
36.31.67
36.32.17
36.33.17

Uitvoering lamellen
Drieluikscherm
Drieluikscherm XL
Enkel scherm
Enkel scherm vast

Cepro-Orange-CE
36.31.25
36.31.75
36.32.25
36.33.25

Cepro-Green-9
36.31.29
36.31.79
36.32.29
36.33.29

Cepro-Green-6
36.31.26
36.31.76
36.32.26
36.33.26

Cepro-Bronze-CE
36.31.27
36.31.77
36.32.27
36.33.27

Speciale uitvoeringen

Atlas gordijn
hittewerend
36.31.31
36.31.81
36.32.31
36.33.31

GELUIDSOVERLAST

Drieluikscherm
Drieluikscherm XL
Enkel scherm
Enkel scherm vast

Sonic gordijn
geluiddempend
36.31.45
36.31.95
36.32.45
36.33.45

ACCESOIRES VOOR CEPRO ROBUSTO LASSCHERMEN
Zwenkarm 70 cm, universeel voor gordijnen en lamellen 2 mm dik
Zwenkarm 70 cm, inclusief 1 gordijn en 7 kunststof haken
Zwenkarm 70 cm, inclusief 3 lamellen en 4 ophangclips

30.01.32.07
30.01.32.071?
30.01.32.072?

30.02.32.21
30.02.32.211?
30.02.32.212?

Wandscharnier voor alle CEPRO Robusto zwenkarmen
Zwenkwiel met rem
Zwenkwiel zonder rem

80.10.08
30.04.32.01
30.04.32.00
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Zwenkarm 110 cm, universeel voor gordijnen en lamellen 2 mm dik
30.01.32.11
Zwenkarm 110 cm, inclusief 1 gordijn en 7 kunststof haken
30.01.32.111?
Zwenkarm 110 cm, inclusief 5 lamellen en 6 ophangclips
30.01.32.112?
Bij bestelling van een complete zwenkarm dient u de kleur van de lamellen of gordijnen te vermelden.
Koppelstuk 170 cm, universeel voor gordijnen en lamellen
30.02.32.17
Koppelstuk 170 cm, inclusief 2 lasgordijnen en 14 haken
30.02.32.171?
Koppelstuk 170 cm, inclusief 8 lamellen 2 mm dik en 9 ophangclips
30.02.32.172?
Koppelstuk 210 cm, universeel voor gordijnen en lamellen
Koppelstuk 210 cm, inclusief 2 lasgordijnen en 14 haken
Koppelstuk 210 cm, inclusief 10 lamellen 2 mm dik en 11 ophangclips

SPATTEN EN VONKEN

Artikelomschrijving

LASLICHT

Robusto

15

Het CEPRO Omnium programma omvat een serie stabiele en fraai
afgewerkte schermen. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis
(30x2 mm) en vierkante buis (40x30x2mm) en worden afgewerkt in
een grijze poedercoating RAL 7035.
De CEPRO Omnium schermen zijn leverbaar in de volgende
uitvoeringen:
Driedelig scherm
Hoogte 200 cm, breedte 350 cm, middenkader 210 cm,
met 2 zwenkarmen van elk 70 cm.
Enkelvoudig scherm
Hoogte 200 cm, breedte 190 cm
Aanbouwdeel enkelvoudig scherm
Hoogte 200 cm, breedte 190 cm
Enkelvoudig scherm
Hoogte 200 cm, breedte 120 cm
Aanbouwdeel enkelvoudig scherm
Hoogte 200 cm, breedte 120 cm
De CEPRO Omnium schermen kunnen geleverd worden met gordijnen, lamellen en
lassheet in alle leverbare kleuren, alsmede met hittewerend Atlas doek.
Het scherm wordt als bouwpakket geleverd, verpakt in een stevige kartonnen doos.

16
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CEPRO OMNIUM LASSCHERM

De CEPRO Omnium lasschermen worden geleverd met gordijnen of met 2 mm dikke lamellen (5 cm overlapping),
160 cm lang. Omnium schermen worden als bouwpakket geleverd.
Artikel Nr.

Uitvoering gordijnen
Enkel scherm 190 cm
Enkel aanbouwdeel 190 cm
Enkel scherm 120 cm
Enkel aanbouwdeel 120 cm
Driedelig scherm

Cepro-Orange-CE Cepro-Green-9
36.34.15
36.34.19
36.34.65
36.34.69
36.35.15
36.35.19
36.35.65
36.35.69
36.36.15
36.39.19

Cepro-Green-6
36.34.16
36.34.66
36.35.16
36.35.66
36.36.16

Cepro-Bronze-CE
36.34.17
36.34.67
36.35.17
36.35.67
36.36.17

Uitvoering lamellen
Enkel scherm 190 cm
Enkel aanbouwdeel 190 cm
Driedelig scherm

Cepro-Orange-CE Cepro-Green-9
36.34.25
36.34.29
36.34.75
36.34.79
36.36.25
36.36.29

Cepro-Green-6
36.34.26
36.34.76
36.36.26

Cepro-Bronze-CE
36.34.27
36.34.77
36.36.27

Speciale uitvoering
Enkel scherm 190 cm
Enkel aanbouwdeel 190 cm
Enkel scherm 120 cm
Enkel aanbouwdeel 120 cm
Driedelig scherm

Atlas gordijn
36.34.31
36.34.81
36.35.31
36.35.81
36.36.31

GELUIDSOVERLAST

Sheet Orange-CE Sheet Green-9
36.34.05
36.34.09
36.34.55
36.34.59
36.35.05
36.35.09
36.35.55
36.35.59
36.36.05
36.36.09

ZWENKARMEN VOOR OMNIUM LASSCHERMEN
Zwenkarm 80 cm, universeel voor gordijnen en lamellen
Zwenkarm 80 cm, inclusief 1 gordijn en 7 kunststof haken
Zwenkarm 80 cm, inclusief 3 lamellen en 4 ophangclips

30.01.34.08
30.01.34.081?
30.01.34.082?

Bij bestelling van een complete zwenkarm dient u de kleur van de lamellen of gordijnen te vermelden.
ACCESSOIRES VOOR OMNIUM LASSCHERMEN
30.04.34.01
30.04.34.00

PROJECTEN

Zwenkwiel met rem
Zwenkwiel zonder rem

SPATTEN EN VONKEN

Artikelomschrijving

LASLICHT

Omnium
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Voor toepassing in kleine werkplaatsen en bij lage gebruikfrequenties is er het handzame en praktische Gazelle scherm. Het scherm is
gemaakt uit half duims verzinkte buis, is zéér licht van gewicht (ca. 6
kg.) en kan gemakkelijk met de hand verplaatst worden. Het Gazelle
scherm is voorzien van een spangordijn van 1.700 mm hoog.
De Gazelle schermen worden geleverd met spangordijnen in alle kleuren. Het
Gazelle scherm wordt als bouwpakket geleverd en verpakt in een stevige kartonnen
doos.
Doordat het Gazelle scherm ingepakt slechts 175 cm hoog is, kan het per pakketdienst verzonden worden. Hierdoor worden uw verzendkosten tot een minimum
beperkt.
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CEPRO GAZELLE LASSCHERM

Gazelle lasschermen zijn gemaakt uit ronde half duims verzinkte buis en zijn zeer licht van gewicht (± 6kg). De
schermen zijn voorzien van een spangordijn met een hoogte van 170 cm. Het scherm wordt als bouwpakket geleverd. Het totale pakket is slecht 175 cm hoog waardoor vervoer per pakketdienst mogelijk is.
Artikelomschrijving

LASLICHT

Gazelle

Artikel Nr.

Scherm inclusief CEPRO ORANGE-CE gordijn
Scherm inclusief CEPRO GREEN-9 gordijn
Scherm inclusief CEPRO BRONZE-CE gordijn
Scherm inclusief CEPRO GREEN-6 gordijn

SPATTEN EN VONKEN

CEPRO GAZELLE LASSCHERM
Hoogte 200 cm, breedte 175 cm inclusief een spangordijn van 170 cm hoog en 170 cm breed.
36.39.35
36.39.39
36.39.37
36.39.36

VERVANGINGSGORDIJNEN VOOR GAZELLE LASSCHERM
13.15.04.17
13.19.04.17
13.17.04.17
13.16.04.17

PROJECTEN

GELUIDSOVERLAST

CEPRO ORANGE-CE vervangingsgordijn 170 x 170 cm
CEPRO GREEN-9 vervangingsgordijn
170 x 170 cm
CEPRO BRONZE-CE vervangingsgordijn 170 x 170 cm
CEPRO GREEN-6 vervangingsgordijn
170 x 170 cm

Cepro International BV, catalogus versie 3/01

www.cepro.nl

19

