Kvalitet
Flamskyddad
Oisolerad
Isolerad

JP HALLDUKAR

Skräddarsydd

Kvalitet som täcker

Egen tillverkning
Mätning på plats

När gammalt och slitet blir nytt,
när kallt och dragigt blir varmt

Montering
Service

Någon gång är det dags. Hallen på gården ser sliten
ut, det läcker genom taket, trasiga flikar av duk
hänger löst och funktionen av ett väderskydd är
fjärran ifrån vad det än gång var.
Känner ni igen det?
Jensen Protect AB i Malmö är sedan länge en av Sveriges största
duktillverkare. Vår erfarenhet av duk och vår erfarenhet i hallbranschen talar för att vi kan hjälpa er på bästa sätt när det är dags att
byta duk.
Vi hanterar alla hallstorlekar och
typer. Vi klär dem med vanlig
hallduk eller isolerad duk. Önskar
ni nya portar, dörrar, avfuktare,
värme eller har andra önskningar
så ordnar vi det också. Vi får er
gamla hall att se ny ut igen!

Gammalt blir som nytt igen.

Oisolerad blir isolerad med ISO95.

Egenskaper
Beklädnad:

PVC-belagd polyesterduk

Flamskydd:

EN13501-1

Vikt:

900 gram/m2

Färg:

Vitt tak, fasad
enligt överenskommelse

Isolering:
ISO95:
ISO45:

Glasfiberull
95 mm u-värde 0,36
45 mm u-värde 0,71

Fasadfärger

Hur går ni tillväga?
Kontakta Jensen Protect AB och
ni blir ihopkopplad med någon av
våra kunniga medarbetare som
sedan gör ett platsbesök hos er.
Är ni sedan nöjda med vårt erbjudande sätter vi igång tillverkningen och bestämmer en tid då
vi ska utföra jobbet.

Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Royalblå
Rödbrun
Grön

Äntligen kommer vårt material in
i värmen

Fritt att hänga belysning och
värme i ISO95
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Vad ljust och fräscht det blev!

Ingen hall är för stor!
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Gammal och sliten...

Snygg och proper igen.

Inte det bästa väderskyddet!
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Åter snyggt och funktionellt.

