
JP DRAPERI
Skyddar och skärmar av

Skräddarsytt
Draperier har många användningsområden och 
syften att fylla. Därför skräddarsyr vi lösningen. 
Ett draperi är ofta lika effektiv som en vägg eller 
en port men med en rad fördelar på sin sida.

Den vanligaste varianten av JP Draperi är tillverkad av väv av 
kvalitet JP703FR alternativt av den lackade kvaliteten JP712FRL, 
båda flamskyddade, med öljetter för upphängning. 

Ni har kanske behov att täcka över ett hål i väggen eller skärma 
av ett område från ett annat? Den enklaste vägen är ett draperi 
som Ni kan dra åt sidan, rulla upp eller fästa permanent på sin 
plats. 

JP Draperi fungerar som ett effektivt blänkskydd för att skärma av 
områden där Ni utför heta arbeten. 

I en verkstad kan det uppstå behov där Ni måste dela av olika      
verksamheter men Ni vill ändå inte tappa kontakten med 
yttervärlden. Då gör vi siktrutor av glasklar PVC och därmed har 
Er mobila vägg även fått fönster.

Utomhusmiljön kan vara mycket krävande för ett draperi med    
tanke på väder och framförallt vind. Då ökar vi dukkvaliteten till 
JP904FRL som tål rejäla vindhastigheter. Likaså skall sådana drap-
erier spännas fast ordentligt. Jensen har lösningar även för detta.

Takkonsol

Väggkonsol

Svetskonsol

Ändstopp

Draperiskena

Skarvstycke

Rullvagn enkel

Rullvagn dubbel

Draperibeslag

JP Draperi tillbehör
Konsoller går även att beställa som tillbehör.
Smidig upphängning med hjälp av beslag och 
rullvagnar.

Flamskyddad
Kostnadseffektiv
Färger
Modeller
Lösningar
Insynsskydd
Avskärmning

Tvätthall med ett avskärmande 
draperi i mitten.

Draperi utomhus av kraftig 
kvalitet.
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