
Bændelgardiner fra Door System er en enkel og billig måde 
at skabe en rumadskillelse, som kræver meget lidt vedlige-
hold. Bændelgardiner anvendes mod træk, støv, varme, kul-
de og støj samtidig med, at der sikres uhindret transport-
gennemgang. Fx er det en oplagt løsning til staldbrug, hvor 
vores kunder oplever temperaturstigninger på 5 – 10 grader 
i løsdriftsstalden, når bændlerne er monteret.

Door System leverer bændelgardiner til alle typer af industrier. 
Hvis de skal sidde inde i eller i forbindelse med et frostrum, 
skal man bruge den type, der hedder polar. Dette er en PVC 
type, der er specialudviklet til frostrum, så den bevarer blød-
heden selv i 25 graders kulde.

BÆNDELGARDIN
VI SKRÆDDERSYR DIT NYE

Vi leverer bændelgardiner efter ønsket mål med tilpas-
sede skinner og bændler. Men du kan også vælge at 
bestille dine bændelgardiner som et “saml selv sæt”, 
hvor du selv tilpasser systemet til din døråbning.

BÆNDELGARDINER ER 
EN ENKEL OG BILLIG 
MÅDE AT SKABE EN 
RUMADSKILLELSE, SOM 
KRÆVER MEGET LIDT 
VEDLIGEHOLDELSE
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BÆNDELGARDINER

5-10 gr
TEMPERATURSTIGNING

-25 gr
BEVARER BLØDHEDEN OP TIL



Unikt ophængssystem
Door System har lavet sit eget unikke ophængssystem, som 
gør det nemt at montere og skifte, når bændlerne er slidt op. 
Ophængssystemet leveres i galvaniseret og rustfri stål. Bæn-
delgardinerne fås som et fast system, men kan også leveres 
som sideskydende, hvor hele gardinet bliver skudt til siden.
 
Fryser din hest?
Bændelgardiner er en rigtig god løsning i forbindelse med 
staldbrug. Om det er heste, køer, får eller andre dyr, så vænner 
de sig hurtigt til at gå igennem bændlerne, og du mindsker 
træk mm. Det er utrolig nemt at montere og udskifte - også 
for privatpersoner. De tilbagemeldinger, vi får fra vores kunder, 
er, at temperaturen stiger 5-10 grader i løsdriftsstalden efter, 
at bændlerne er monteret.
 

Dobbelt riflet til fugtigt miljø
Hvis bændlerne har en tendens til at klistre sammen, fordi 
de sidder i et fugtigt miljø, kan det anbefales, at man væl ger 
typen, som er dobbelt riflet. Rillerne sikrer, at de bryder de 
to glatte flader, der ellers vil klistre sammen. Samtidig er det 
ekstra slidstærkt.
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Bredde: 

100, 200, 300, 400, 1000, 1200 og 
1500 mm. 

Tykkelser: 

2, 3 ,4, 5 og 7 mm.

Kan leveres i dobbeltriflet, der 
er ekstra slidstærkt.

Kan leveres i både standard og 
kuldebestandig PVC.

Kan Leveres med galvaniseret 
eller rustfri AISI304 beslag.

Kan leveres som skydebart.

Bændler og beslag leveres klar-
gjort for montage.

Kan leveres efter mål.

Tekniske specifikationer

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. 
Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at 
få et tilbud fra os.  Vi har forståelse for, at ting kan haste. Der-
for sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har  

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail 
på info@doorsystem.dk

BÆNDELGARDINER:
• Ophængssystemet leveres i galvaniseret og 

rustfri stål.
• Polar er en PVC type, der er udviklet til frostrum, 

så den bevarer blødheden selv i 25 graders kulde.
• Bændelgardiner er en rigtig god løsning i forbin-

delse med staldbrug.
• Unikt ophængningssystem – nemt at skifte, når 

bændlerne er slidt op.


