DOCK SHELTERS T-SERIE

Kussenshelters
Optimale duurzame afdichting

STERTIL
SUPERIOR SOLUTIONS

Superior
Solutions

Stertil T-Serie kussenshelters, optimale
afdichting en duurzaamheid volgens de
BREEAM-standaard
U zoekt een oplossing die een optimale luchtdichte afdichting
biedt op een uniform wagenpark? U stelt de meest kritische
eisen aan het beheersen van het binnenklimaat?
Door het optimaal beheersen van temperatuur en hygiëne in
het magazijn worden zomerse hitte, winterse kou, tocht, stof
en insecten buitengesloten. Ontdek de superieure afdichting
en duurzaamheid van onze T-Serie kussenshelters, deze zijn
ook toepasbaar op situaties waarin de BREEAM-standaard
vereist is.

Stertil TP-Serie maakt het verschil
Wilt u de temperatuur in uw magazijn beheersen? Dan is onze
TP-Shelter de ideale oplossing:
• Perfect passende naadloze kussens die ideaal zijn voor koelen vrieshuizen
• Een universele oplossing voor een verscheidenheid aan
voertuigen
• Extra hygiëne: standaard verzinkte stalen achterplaat en
tegen chemicaliën en schimmels bestendige materialen
• Duurzame kussenbekleding van Vinyl PVC of POWERFLEX®
voor een lange levensduur
• Schuimkussens met 98% compressieherstel blijven langer
flexibel, ook bij lagere temperaturen ~-40°C

Stertil Dock Products levert wereldwijd op
maat gemaakte en technisch geavanceerde
kwaliteitsoplossingen voor dock equipment. De
beste service wordt aangeboden door vakbekwame

• Voor het laden en lossen van smalle voertuigen zijn er als
optie afgeschuinde kussens leverbaar om het gat tussen het
voertuig en de deuropening te overbruggen
• Optimale veiligheid en bescherming tegen beschadiging
door de wapeningsstroken op de voorzijde van de kussens
met gele oriëntatiemarkeringen

lokale partners. Deze superieure oplossingen
worden ontwikkeld en geïmplementeerd door een
team van professionele specialisten met unieke

Stertil TI-Serie met opblaasbaar bovenkussen
Heeft u voertuigen die in hoogte variëren? Dan is onze

expertise. Dankzij de kwaliteit van zijn mensen, zijn

TI-Shelter de perfect passende oplossing:

volledig eigen productieproces en zijn internationale

• Flexibel opblaasbaar bovenkussen met een maximaal bereik

organisatie, is Stertil Dock Products een toonaan
gevende internationale kwaliteitsleverancier van
dock equipment.

van 1.350 mm de beste op de markt
• Voor duurzaamheid en een lange levensduur is het
opblaasbare bovenkussen vervaardigd uit slijtvast Cordura®
• Tijdbesparende korte opblaastijd < 15 seconden en
leeglooptijd < 20 seconden
• Eenvoudig in gebruik

• Optimale bescherming van de shelterkussens door het gebruik
van hoogwaardige en robuuste aluminium sandwichpanelen en
PVC-gordijn
• Optimale veiligheid en bescherming tegen beschadiging door de

• Onderkussen voor volledige afdichting als er geen dock
Leveller is
• Gele oriëntatiemarkeringen over de hele hoogte van de
zijkussens

wapeningsstroken op de voorzijde van de kussens met gele

• Zijkussens in 2 delen voor gemakkelijk onderhoud

oriëntatiemarkeringen

• Optrekbaar bovengordijn vast aan het bovenkussen
voor extra afsluiting - uitsluitend TP

Optionele uitvoeringen en extra’s
• POWERFLEX® voor optimale bescherming voor alle weers

BREEAM outstanding

omstandigheden. Zie de POWERFLEX® brochure voor meer

Het duurzaamheidskeurmerk van de Dutch Green Building

informatie

Council is gebaseerd op basis van de uitstekende resultaten

• Taps toelopende kussens, aangepast aan de hellingshoek

in luchtinfiltratie- en thermische isolatie.

van de aanrijweg
• Verschillende projecties beschikbaar die verschillen van
de standaard 270 mm
• Op maat gemaakte zij- en/of bovenkussens
(andere breedte en/of hoogte dan standaard)
• Verschillende afgeschuinde boven- en/of zijkussens
(voor verkleining van de dagmaat)

Montagetekeningen
Er zijn gedetailleerde tekeningen beschikbaar voor het
treffen van de bouwkundige voorzieningen ten behoeve
van de montage van de Dock Shelter.

Stertil T-Serie
Dock Shelters
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hellende aanrijweg (voor zowel
TP als TI).
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Verkleint de dagmaat

Afgeschuinde kussens om de
dagmaat te verkleinen, hierdoor blijft

270 tot 450 mm

de afsluiting gewaarborgd.
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Standaard afmetingen*

TP-Serie

TI-Serie

A. Totale breedte

2800 mm tot 3100 mm

3500 mm

B. Totale hoogte

2600 mm tot 3200 mm

3600 mm

C. Hoogte bovenkussen

300 mm

D. Projectie bovenkussen

270 mm

E. Breedte zijkussen

300 mm

300 mm

F. Projectie zijkussen

270 mm

270 mm

G. Projectie bovenpaneel
H. Hoogte opgeblazen bovenkussen
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650 mm
1350 mm

* Optioneel in andere maatvoeringen leverbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over de T-Serie Dock Shelters
of een van de andere kwaliteitsproducten van
Stertil Dock Producten kunt u altijd contact opnemen.

Stertil B.V.
Postbus 23
9288 ZG Kootstertille
Nederland
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl
Stertil Dock Products
/Stertil-b-v- @Stertil
a member of the Stertil Group
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