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Haagh Protection
Al ruim 30 jaar is HAAGH Protection BV actief op het gebied van veilig 
werken. In die 30 jaar hebben we steeds weer gezien dat een goede, 
veilige en comfortabele werkplek de arbeidsvreugde verhoogt. Bovendien 
reduceert veiligheid en comfort  in belangrijke mate het ziekteverzuim, door 
het voorkomen van ongevallen en het verhogen van de omstandigheden 
op de werkplekn verbetert het de arbeidsproductiviteit en kwaliteit. Een 
prettige en veilige werkplek betaald zich dus vanzelf terug. 

HAAGH Protection BV is gespecialiseerd in een aantal zéér hoogwaardige 
kwaliteitsproducten met als gemeenschappelijke kenmerk dat ze allen 
een veilige en prettige werkplek creëren. Deze brochure over industriële 
afschermingen geeft u hiervan een indruk.
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Industriële afschermingen
Industriële afschermingen van Haagh Protection: Voorkomen 

van tocht, koude of juist de warmte in de ruimte vasthouden? De 

omgeving afschermen van stof rondom de machine of installaties? 

Afschermen tegen opspattend water bij (voertuig) wasplaatsen, 

spoelruimtes of rondom installaties? Geluidsbronnen afschermen 

of het geluid naar de omgeving reduceren? 

Flexibel afschermen van ruimtes en/of werkplekken tegen een 

minimale investering en dit alles zonder noemenswaardige 

bouwkundige aanpassingen?

Dat kan met de industriële afschermingen uit kunststof of glasvezel 

van Haagh Protection: al meer dan 30 jaar de specialist in het 

veiliger maken en afschermen van ruimtes en/of werkplekken!

De eerste klas afscherming(en) van Europese kwaliteit worden 

geleverd in- of exclusief ophangsysteem, tegen een scherpe prijs 

met een correcte levertijd. De montage van deze afschermingen 

is eenvoudig, indien gewenst worden de materialen zelfs geheel 

op maat aangeleverd. Geen tijd of capaciteit om de montage te 

verrichten? De montage kan dan tegen geringe meerprijs voor u 

verzorgd worden.

De afschermingen zijn toepasbaar voor bijvoorbeeld: 

•  doorgangen tussen diverse bedrijfsruimtes;

•  afscherming (auto) wasplaatsen en spoelruimtes;

•  bescherming tegen vocht/spaanders van machines en andere 

 installaties;

• afschermen van spuitinstallaties;

• afwering tegen insecten;

• energiebesparing bij koelcellen en vriesruimtes;

• hallenafscherming tussen werkruimte en koelere opslagruimte;

• afschermingen van rumoerige werkruimtes en productielijnen;

• afscherming van lawaaibronnen zoals stans-, pons-, en 

 slijpmachines;

• afschermen van hittebronnen.
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Lamellen afscherming
Kleurloos transparant PVC stroken/lamellen op maat gemaakt van 
zelfdovende kwaliteit. De geclassificeerde strokenafschermingen 
zijn uitermate geschikt tegen zware mechanische belasting in 
ondermeer werkruimtes. Leverbaar in diverse diktes en breedtes, 
al naar gelang de toepassing, is dit materiaal uit voorraad 
leverbaar, makkelijk te monteren en bovendien duurzaam in het 
gebruik. 

Compleet leverbaar met een vast of verschuifbaar ophangsysteem. 
Het lamellenmateriaal is tevens los (op maat gesneden of op rol) 
leverbaar. Speciaal voor situaties in vriescellen is er kleurloos, 
transparant super polar kwaliteit leverbaar, geschikt voor een 
omgevingstemperatuur tot -40 graden Celsius. 

Uiteraard is een en ander, inclusief het ophangsysteem, als 
maatwerk leverbaar!

Verrijdbare afschermingen
Verrijdbare schermen tegen stofoverlast van industriële kwaliteit 
ten behoeve van afscherming of compartimentering.

Makkelijk op te bergen is dit de ideale afscherming als flexibele 
oplossing tegen tocht, stofoverlast of zelfs opspattend water. Een 
en ander bestaat uit een verrijdbare constructie zijn gemaakt uit 
ronde buis van 35 * 2,5 mm en rechthoekige buis van 50 * 
30 * 2 mm, afgewerkt in grijze poeder coating. Het scherm is 
circa 215 cm breed en 200 cm hoog en verrijdbaar op vier 
zwenkwielen, waarvan twee met rem. Het gordijn kan voorzien 
worden van lamellen, transparant PVC gordijn en niet transparant 
PVC gecoat gordijn.

Onze verrijdbare schermen zijn uit voorraad leverbaar !
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Geluidswerende         
afscherming
Een geluiddempend gordijnafscherming, bestaat uit 
geluidsabsorberend materiaal met aan één zijde gesloten 
polyester materiaal voorzien van een PVC coating en aan 
de andere zijde geluiddoorlatend vlies. Hierdoor wordt aan 
de zijde van de geluidsbron het geluid door het gordijn 
geabsorbeerd. Het is een vrij stug geheel waardoor het als een 
paneel verschoven kan worden. Tevens is er geluidsdempend 
plooibaar gordijnafscherming leverbaar met “sound block”. 
De toepassing van extra PVC lamellen aan de kant van het 
vlies zorgt voor een extra geluidsreductie. Hierdoor is het 
mogelijk om het paneelgordijn als een harmonica in elkaar te 
schuiven en op deze manier met minder ruimte een eventuele 
doorgang te creëren. In diverse kleuren leverbaar.
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Gordijn afscherming
Uitgevoerd in geheel kleurloos transparant 0,5 mm PVC 
of in kleurdelen van PVC gecoat polyester met of zonder 
zichtvenster. Ook deze gordijnen worden geleverd in een 
zelfdovende kwaliteit. De gordijnen worden volledig rondom 
omzoomd, voorzien van versterkte ophangogen, geleverd. 

Compleet leverbaar met een vast op verschuifbaar 
ophangsysteem. Een oneindig brede afscherming is mogelijk 
door de toepassing van een drukknoopsysteem welke de 
onderlinge verbinding van de gordijndelen mogelijk maakt. 
Uiteraard is een en ander, inclusief het ophangsysteem, als 
maatwerk leverbaar!

Voor meer informatie kunt u onze websites bezoeken: www.
industriegordijn.nl en www.haagh-protection.com.

Hittewerende         
afscherming
Type afscherming om situaties af te schermen tegen 
stralingshitte afkomstig van bijvoorbeeld ovens, gietmallen 
of machines. Het gordijn wordt vervaardigd uit hittewerend 
glasvezeldoek, waarvan één zijde is voorzien van 
aluminiumfolie met een dikte van 9 µm. De aluminiumfolie 
zorgt voor de hoge hittereflecterende eigenschap van het 
gordijn. De maximale stralingstemperatuur is ± 1000°C. De 
maximale contacttemperatuur is ± 180°C. Daarnaast zijn 
er nog andere gordijnsoorten als bescherming tegen hitte, 
vonken en spatten leverbaar.
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Haagh Protection BV

Dorpenbaan 8
5121 DG Rijen

Tel: 0161 - 22 65 59
Fax: 0161 - 74 50 00 

info@haagh-protection.com
www.haagh-protection.com

next level safety

Voor meer informatie over producten van Haagh Protection 
kunt u contact opnemen met  telefoon 0161 22 65 59 of via 
info@haagh-protection.com

HAAGH Protection BV is gespecialiseerd in een aantal zéér 
hoogwaardige kwaliteitsproducten met als gemeenschappelijke 
kenmerk dat ze allen een veilige en prettige werkplek creëren. 
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