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EasyClip Strokengordijn
maten en bouwkundige voorzieningen

Het EasyClip Systeem
De EasyClip ophangbeugel wordt naar keuze tegen de voorzijde of 
onderzijde van de latei bevestigd, waarna de stroken kunnen worden 
ingehangen.
Afhankelijk van de strookbreedte zijn er diverse overlappingen mogelijk.

Verkrijgbare strookbreedten:
200 x 2 mm, 300 x 3 mm en 400 x 4 mm

Het EasyClip systeem wordt gekenmerk door de speciale ophang-beugel 
en stroken met daaraan bevestigde ophangstrippen. Bij het EasyClip 
systeem is het zeer eenvoudig om vervuilde of beschadigde stroken te 
verwisselen.

Overlappingen
Afhankelijk van de strookbreedte kan er gekozen worden uit diverse overlappingen.

opmerkingen
- hoe groter de overlapping, hoe beter de afdichting tegen tocht, stof en vocht.
- hoe hoger het gordijn, hoe groter de overlapping dient te worden gekozen
- bij smalle stroken dient eerder een grote overlapping te worden gekozendan bij brede stroken
- bij een personendoorgang bij voorkeur smallere stroken kiezen vanwege het gebruiksgemak
- de doorgangshoogte van het transport mag bij voorkeur niet groter zijn dan 3/4 van de vrije doorgangshoogte

EasyClip wandbevestiging
De beugels worden bevestigd met 
schroeven, bouten of kunnen worden ge-
last; afhankelijk van de situatie ter plekke.

Bij montage voor de doorgang hoeft de 
breedte van het gordijn niet exact over-
een te stemmen met de dagmaatbreedte 
en kan daarom op gehele strookbreedten 
worden aangemaakt.

EasyClip plafondbevestiging
De beugels worden bevestigd met 
schroeven, bouten of kunnen worden ge-
last; afhankelijk van de situatie ter plekke.

Bij montage in de doorgang dient de 
breedte van het gordijn exact overeen 
te stemmen met de dagmaatbreedte. In 
de meeste gevallen zullen daarom pas-
stroken moeten worden toegepast.

voorbeeld: overlappingen voor stroken 300x3 mm

EasyClip verschuifbare strokengordijnen
De EasyClip strokengordijnen kunnen ook in rails wor-
den opgehangen, zodat ze opzij geschoven kunnen 
worden om de doorgang vrij te maken.
Als de zijruimte beperkt is kunnen ook meerdere rails ach-
ter elkaar worden geplaatst, zodat het strokengordijn in 
meerdere smalle pakketten opzij kan worden geschoven.

EasyClip rails bevestiging
De rails voor de verschuifbare strokengordijnen kunnen 
zowel gebout als gelast worden opgehangen. 
De hoeklijn dient stabiel te worden bevestigd.

Vergeet de eindstop niet.

De EasyClip ophangbeugel
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