RFX El Reflexe Modular
La gamma industrial
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Capacitat de reacció, flexibilitat, preu
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Amplada de 5 m à 40 m
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Alçada de les parets
fins a 6 m

Locabri proposa
estructures modulars
desmuntables, sense
fonaments, sempre
adaptades a les seves
necesitats.
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Modulable per trams
de 5 m

Avantatges

La disponibilitat permenent en el parc
permet que les estructures modulars
siguin entregades clau en mà en menys de
3 setmanes*.
Gràcies a la modularitat dels nostres productes, pot transformar la seva estructura
en funció de les evolucions del seu desenvolupamanent.
El preu del lloguer sempre és l’adequat en
funció del seu nivell d’activitat.

*termini generalment constatat

Locabri, el líder del lloguer de naus desmuntables.
C/Castillejos 265 entlo 1° - 08013 Barcelona - jpanades@locabri.es
Tél : 930 180 851 • Fax : 930 180 856• info@locabri.com • www.locabri.es

3

Disponible en lloguer des de 3 mesos
o en venda
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Utilitzacions

Ja sigui per emmagatzemar, per un pic
d’activitat, per afrontar un sinistre, en
lloguer de mitja o llarga durada.
Locabri ofereix un ventall de solucions
que sabrà adapatar-se a les seves necesitats.

RFX Característiques tècniques
w Oferta estandar

Amplada
Alçada solera
Alçada cumbrera
Longitud
Fixació al sòl
Carcassa

• de 5 a 40 metres

Peces d’acoblament

• Pals i montants articulats sobre
platines
• Tirants de cumbrera en acer galvanitzat o en acer
• Acoblament pal/carcassa mitjançant
eixos i clavilles
• Reforços de solera en acer galvanitzat o alumini, segons dimensions
• Cable de travada amb tensors

Sostre simple

• Composite flexible de PVC sobre
suport de polisester de 620 g/m2 color
blanc translúcid
• Anti UV, anti cripto, anti-pols, vernís
de doble cara
• Resistencia al foc M2

Sostre doble pressuritzat

• Sostre realitzat en 2 capes composites flexibles de PVC sobre suport
de poliester de 620 g/m2 color blanc
translúcid, mantingut a pressió gràcies a un compressor i una vàlvula de
seguretat.
• Anti UV, anti cripto, anti-pols, vernís
de doble cara
• Resistencia al foc M2, estabilitat del
sostre, aïllament tèrmic i acustic.

Perifèria

• de 3 a 6 metres
• de 3,50 a 12 metros
• Por múltiples de 5 metres
• Platines fixades per piquetes o tacs
• Pals i travesses amb perfils d’alumini
• Corretges en perfils d’alumini
• Fixació de panells laterals de lona
mitjançant perfils d’acer
• Llistons a la façana i pinyons en
perfils d’alumini.

w Opcions
• Protector de pals
• Protector de tancament
• Enllumenat
• Recuperació d’aigues pluvials (canalons, retenció d’aigues al sòl)
•Doble sostre anti-condensació

LONA
• Composite flexible de PVC sobre
poliéster de 590 g/m2, ratlles verticals
gris/blau, gris/gris, gris/ verd.
• Anti UV, anti cripto, anti-pols, vernís
de doble cara
• Resistencia al foc M2
PERFIL GRECAT EN ACER
• Galvanitzat lacat gris
• Falsa punta pinyó en lona composite
flexible de PVC sobre poliester de 620
g/m2 color blanc.
• Panell sàndwich: aíllament tèrmic i
acústic

w Accessos

Maquines de manipulació i
camions

Porta simple o antipànic,
de un o dos batents,
sortida de socors en lona
• Cortina elevable de lona
• Cortina corredera de lona
• Cortina enrotllable, porta seccional, porta corredera en una o dos
batens.
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Contacti amb
Contacti amb el nostre equip comercial
per un estudi personalitzat
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608 951 026
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Vianants

