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

Voor meer informatie over het assortiment van Haagh Protection
kunt u contact met ons opnemen, 

per telefoon: +31 (0)161 22 65 59 
of via e-mail: info@haagh-protection.com.

Alle eerder genoemde opties zijn te bestellen via de website 
www.industriegordijn.nl

AFSCHERMING
INDUSTRIËLE 

WWW.HAAGH-PROTECTION.COM

VlonderstripsAnti-sliptape
Oppervlakken van hout en beton reageren op het 

weer en de omgeving. Onder invloed van 
weersomstandigheden zoals regen, sneeuw of hagel 

wordt de ondergrond glad. Hierdoor ontstaan 
gevaarlijke situaties met een verhoogd risico op 

valpartijen. 

De Goodflooring anti-slip vlonderstrips zijn 
vervaardigd uit glasvezel versterkt polyester met 

daarop een anti-slip-laag met korrelstructuur. 

De vlonderstrips installeert u eenvoudig op houten 
of betonnen ondergronden zoals op vlonders, 
panelen, steigers, trappen, bordessen, galerijen, 
loopdecks, hellingen, loopplanken of op een 

brug. Deze brengt u aan op houten of betonnen 
ondergronden door deze te verlijmen of vast te 

schroeven.

Een ander voorkomend probleem bij het dalen van 
het kwik is gladheid. Om dit te voorkomen heeft 
Haagh Protection een aantal producten in haar 

assortiment. Voor gladheid op hout en beton kunt u 
gebruik maken van Anti-slip vlonderstrips. 

Deze glasvezel versterkte anti-slip elementen zijn 
weersbestendig en gaan jaren mee. 

Anti-slip tape is geschikt voor situaties die grip 
behoeven waarbij de ondergrond niet 

noemenswaardig zwaar wordt belast. Het is 
gemakkelijk aan te brengen op vlakke of hellende, 
niet poreuze ondergronden dankzij de eenzijdig 

aangebrachte plakrand. 

Daarnaast leveren we ook Anti-Slip coatings voor 
sanitaire toepassingen en zijn we de Europese 

distributeur van Vigil anti-slip.

VARIOGATE.COM

WWW.VARIOGATE.COM
Een product van Haagh Protection BV

Tel: 0161 226 559 / Email: Info@haagh-protection.com

WWW.INDUSTRIEGORDIJN.NL

Gladheid



Het RVS-aanhaaksysteem makkelijk te monteren 
in- of op de dagmaat. Het systeem bestaat uit 
een RVS strip van een meter breed met haken, 

aan deze haken komen de lamellen met een RVS 
klemset te hangen. Kies zelf de gewenste overlap 

voor het beste resultaat. 

Geschikt voor industriële toepassingen voor binnen- en 
buitensituaties. Een efficiënte manier om energiekosten 

te minderen. Verschillende ophangmogelijkheden in, 
op of voor de dagmaat zijn al dan niet verschuifbaar 

leverbaar. 

De gordijnen zijn volledig op maat verkrijgbaar in 
doorzichtig PVC van 0,45 mm dik of in Bisonyl doek. 

Combinaties tussen Bisonyl en doorzichtig PVC zijn ook 
mogelijk. Eventueel te verkrijgen in gaasdoek.

De afwerking: standaard rondom omzoomd, bovenzijde 
afgewerkt met ophangogen en de zijkanten optioneel 

met drukknopen, welke een oneindige verbinding 
mogelijk maken. Standaard geleverd in M2 kwaliteit. 

(zelfdovend) 

Geschikt voor ieder budget, leverbaar uit 
voorraad en snel en makkelijk te 

installeren. Geschikt voor het creëren van een een-
voudige lamelafscherming. Na het ponsen van gaten 
in de lamel hang je de gaten over de haken van het 

ophangsysteem. Schroef het in- of op de dagmaat en 
klaar.  Eenvoudig te combineren met de lamellen op 

rol. 

RVS aanhaak
systeem
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Gordijn 
afscherming
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PVC lamellen 
op rol

PVC-Lamellen zijn bij Haagh Protection ook 
rechtstreeks te bestellen op rollen van vijftig meter. 

Verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. 
Variaties mogelijk in breedtes, kleuren en toepassingen.

 
Standaard zijn de doorzichtige lamellen met de 

afmetingen 200 x 2 mm, 300 x 2 mm, 300 x 3 mm en 
400 x 4 mm uit voorraad leverbaar. Ideaal als u zelf de 

lamellen op maat wilt snijden. 

Neem voor afwijkende kleuren, maten, 
toepassingen en montage aanvragen 

contact op met de afdeling verkoop te 
bereiken op het telefoonnummer: 

0161-22 65 59. 

Afscherming 
middels een 
tunneltent

Nieuw in het assortiment is de harmonica 
tunneltent. De inschuifbare tunnelafschermingen van 

Haagh Protection bieden een oplossing voor die 
situaties waar een gehele afsluiting nodig is. 

Met een tunneltent ontstaat een dichte cabine, die de 
verspreiding of toetreding van stof, vonken, geluid, stank 

en vocht voorkomt. Geschikt voor verschillende 
toepassingen, van een verplaatsbare garage tot een 
groot tijdelijk gebouw voor de industriële sector. 

Harmonica 
Systeem

Dit ophangsysteem is speciaal ontworpen om de 
lamellen zo compact mogelijk te maken in ingeschoven 
toestand. Geschikt voor 30 cm brede lamellen. De rail 
wordt onder een egaal, horizontaal vlak gemonteerd. 

 
Door het railsysteem is de afscherming verschuifbaar. 
Vanuit een hoek wordt de lamellen set uitgeschoven 

over een 30 cm breed dubbel railprofiel. In ingeschoven 
toestand neemt de lamellen set ongeveer 10% van de 

totale breedte in beslag.  

Clearway
ophangsysteem

Robuust ophang 
systeem

Het al dan niet verschuifbare ophangsysteem dient 
in- of op de dagmaat te worden gemonteerd. 

Het ophangsysteem wordt geleverd met een op maat 
gemaakte duimdikke buis, metalen ophanghaken, 

kunststof pendelclips en bevestigingsbeugels voor de 
bevestiging op- of onder de dagopening. Bij het 

verschuifbare ophangsysteem worden rail en runners 
meegeleverd. 

Om de 100 cm is een ophangpunt 
ingerekend waarbij er ruimte beschikbaar dient te zijn 

om het deugdelijk op te hangen. 
Het ophangsysteem is vervaardigd uit thermisch 

verzinkt staal. Ideaal geschikt voor afschermingen bij 
binnen/buiten situaties en situaties waarbij 

vervoersmiddelen door de opening transporteren
in de industrie
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