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Poda pulterrumsvægge fås i 3 forskellige udførelser
Podas pulterrumsvægge er den ideelle løsning til
sikker, fleksibel og alsidig opbevaring på lofter, i
kældre og lignende steder. Systemet er baseret på
standardkomponenter, som gør det let at udbygge
og tilpasse til netop dit behov.

Pulterrumsvæg F
Standard konstruktion
– til normal opbevaring.
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Pulterrumsvæg FK

Ekstra kraftig konstruktion
– når der stilles store krav til sikkerhed og
stabilitet.

Pulterrumsvæg FP

Ekstra kraftig, lukket konstruktion
– når der stilles store krav til sikkerhed og
stabilitet, uden indkig.

Systemerne F og FK måler som standard 2.250 mm i højden, mens system FP
måler 2.000 mm. Systemerne F og FK kan efter behov tilskæres til den ønskede højde. Dog er minimumhøjden 1.870 mm på grund af dørenes mål.
Alle systemer har forstærkede dørkonstruktioner og kan forsynes med overdækning, hvis loftshøjden overstiger 3,2 meter.
De forskellige systemer kan kombineres indbyrdes, hvis der er behov for det.
Væggene kan desuden leveres med nummerskilte.
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PULTERRUMSVÆG F

PRODUKTBESKRIVELSE - F
Materiale og konstruktion

Mål (mm)

Stålrørsskelet, væg
Vertikale rør

19 x 19

Horisontale rør

15 x 15

Stålrørsskelet, døre
Vertikale rør

30 x 20

Horisontale rør

25 x 15

Ståltrådsgitter
Vertikale tråde

Ø 3,0

Horisontale tråde

Ø 2,5

Maskebredde

50 x 65

Åbningsmål, dør
Smal

1870 x 710

Bred

1870 x 860

PULTERRUMSVÆG F
PULTERRUMSVÆGGE TIL NORMAL OPBEVARING
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig rørkonstruktion i dørene.
Kan kombineres med system FK og FP.
Kan tilskæres, så de passer til den eksisterende bygningskonstruktion.
Kan føres helt til loft med toptilpasning.
Kan forsynes med overdækning ved højder på over 3,2 m.
Væggene er lakeret i RAL 9018.
Nummerskilte og træhylder fås som tilbehør.

Podas pulterrumsvægge, F, FK OG FP fås med en specialtilpasset
træhylde med bøjlestang som tilbehør.
Hylden fastgøres på væggen ved hjælp af beslag.
Mål: 1.200 x 400 mm.
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PULTERRUMSVÆG FK

PRODUKTBESKRIVELSE - FK
Materiale og konstruktion

Mål (mm)

Stålrørsskelet, væg
Vertikale rør

30 x 20

Horisontale rør

25 x 15

Stålrørsskelet, døre
Vertikale rør

40 x 20

Horisontale rør

35 x 15

Ståltrådsgitter
Vertikale tråde

Ø 5,0

Horisontale tråde

Ø 4,0

Maskebredde

50 x 65

Åbningsmål, dør
Smal

1870 x 710

Bred

1870 x 860

PULTERRUMSVÆG FK
NÅR DER STILLES STORE KRAV TIL
SIKKERHED OG STABILITET
•
•
•
•
•
•
•

Ekstra kraftig rørkonstruktion i både døre og vægge.
Kan kombineres med system F og FP.
Kan tilskæres, så de passer til den eksisterende bygningskonstruktion.
Kan føres helt til loft med toptilpasning.
Kan forsynes med overdækning ved højder på over 3,2 meter.
Væggene er lakeret i RAL 9018.
Nummerskilte og træhylder fås som tilbehør.

Podas pulterrumsvægge, F, FK OG FP fås også med nummerskilte som
tilbehør.
Angiv de ønskede numre.
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PULTERRUMSVÆG FP

PRODUKTBESKRIVELSE - FP
Materiale og konstruktion

Mål (mm)

Stålvæg, profileret metalplade
Profildybde

30

Pladetykkelse

0,7

Stålrørsskelet, døre
Vertikale rør

40 x 20

Horisontale rør

35 x 15

PULTERRUMSVÆG FP
NÅR DER STILLES STORE KRAV TIL
SIKKERHED OG STABILITET - UDEN INDKIG
•
•
•
•
•
•
•
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Ekstra kraftig rørkonstruktion i både døre og vægge.
Kan kombineres med system F og FP.
Kan tilskæres, så de passer til den eksisterende bygningskonstruktion.
Kan føres helt til loft med toptilpasning.
Kan forsynes med overdækning ved højder på over 3,2 meter.
Væggene er lakeret i RAL 9018.
Nummerskilte og træhylder fås som tilbehør (se s. 3 og 4).
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OM PODA

Få en nøglefærdig totalløsning
Hos Poda løser vi din rumopdelingsopgave fra A-Z, så du ikke
selv behøver at koordinere projektet med arkitekt, leverandører
og montører.
Vi planlægger og projekterer rumopdelingen i dit byggeri med
moderne CAD-programmer og leverer de færdigtilpassede elementer direkte på monteringsstedet.
Vores uddannede montører sørger herefter for en hurtig og professionel montage med et minimum af støv- og støjgener.
Med vores fleksible systemer kan vi løse næsten alle opgaver
inden for rumopdeling - tilpasset netop dine behov!

Kontakt
Poda Entreprise ApS
Øde Hastrupvej 65
4000 Roskilde
Tlf. 4634 0101
entreprise@poda.dk
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