Een dock-leveller is met de Em-Flex toepassingen volledig af te dichten

Afdichtingen van Em-Flex.eu

Alles dicht tegen vuil
en ongedierte
Het warehouse kan nog zo’n fraaie klimaatbeheersing hebben, als de afdichting van deuren of laadbruggen niet in
orde is, ligt de vervelende invloed van tocht, vuil en –help- ongedierte, op de loer.
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Een afdichting op een bedrijfsdeur. Echt helemaal dicht dus
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32
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