Produkcja tych materiałów odbywa się w całości we Francji
Jest to gwarancja produkcji kontrolowanej i dokładnej, zarówno
w zakresie warunków pracy personelu jak i w zakresie jakości
produktu.

REA*H
*o*pliance

Dickson Coatings przestrzega dyrektyw środowiskowych
zgodnych z rozporządzeniem REACH według którego, każda
substancja chemiczna produkowana w Europie lub importowana
do Europy, ma być oceniona i skontrolowana. Produkty te
zawierają tylko substancje zarejestrowane i zgodne
z rozporządzeniem.

Elastyczne rolowane
i kurtynowe drzwi
Flexible doors

DICKSON bierze udział w programie „VINYL PLUS” dla
wdrożenia odpowiedzialnych i nowatorskich realizacji PCV.

DICKSON SAINT CLAIR
415, avenue de savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin
Tel. +33 (0)4 74 83 51 00
Fax +33 (0)4 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com

ISO 9001 ISO 14001

Tkaniny PCV dla
elastycznych drzwi

LAC 900

Zwiększona wytrzymałość i skuteczność
Prawdziwy specjalista tkania i powlekania tkanin technicznych, Dickson wkłada całe
Swoje doświadczenie w serwis produkcji tkanin dedykowanych do plandek na elastyczne
drzwi, rynek jaki obsługujemy od 30 lat. Zaprojektowane z włókien wysokiej wytrzymałości
i wysokiej jakości, nasze tkaniny oferują wysoką odporność mechaniczną i doskonałą
stabilność wymiarową.

3m

900
400/400 daN

60/50 daN

Mnogość zalet
Dzięki połączeniu jedynego w swoim rodzaju procesu powlekania oraz dwóch
sprawdzonych technologii:

DICOPLAN

Dwustronne wykończenie dla uzyskania gładkiej i
mniej brudzącej się powierzchni. Ochrona przed
warunkami pogodowymi.

3m

680

Specyficzne wykończenie firmy Dickson dla ochrony
przed wnikaniem pleśni przez włoskowatość.
Tkanina jest trwalsza i zachowuje swój oryginalny aspekt.

Strefy przenikania wilgoci

260/250 daN

LAC 650 SL

Impregnacja całkowita
włókien w materiale

Tkaniny dla elastycznych drzwi produkcji Dickson mnożą korzyści dla modyfikatora produktu
lub dla użytkownika końcowego.

3m

680
260/250 daN

Doskonała zgrzewalność Elastyczność nawet w
niskiej temperaturze
i wytrzymałość
zgrzewów

Odporność na zginanie

32/28 daN

32/28 daN

M2 / B1 / BS
B-s2-d0

Odporność optymalna na
mikroogranizmy i na
agresje klimatyczne

Użycie wewnętrzne lub zewnętrzne, drzwi z mechanizmem składania lub rolowania.
Dickson proponuje trzy produkty odpowiadające każdej potrzebie.
Wszystkie produkty powlekane PVC
nadają się do cięcia.

Produkty PVC
Dickson nadają się do
recyklingu.

Inne kolory możliwe w
produkcjach specjalnych.

