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FTP dělicí příčky
ze sendvičových PP panelů  

 
ul. ČSA 730, Velká Bystřice
783 53 Olomouc

FTP plastics, s.r.o.

  

ROZMĚRY A VARIANTY
Výška stěny: 1.500 a 2.000 mm
Délka stěny: 2.600 mm
Síla materiálu: 50 mm (síla stěny panelu 3,5 mm)
Hmotnost stěny: 10 Kg/m2

Uchycení: stojan s plastovými kluzáky 
  stojan s pojezdovými koly 
Barvy desek: šedá RAL7001, bílá RAL9010, černá, 
  modrá RAL5002, zelená

MOŽNOSTI SPOJOVÁNÍ
Jednotlivé dělicí stěny je možno mezi sebou spojovat za pomocí H a U pro�lů 
z polypropylenu. Využití spojovacích pro�lů výrazně usnadňuje stavbu větších 
konstrukcí a zajišťuje soudržnost vícepanelové stěny. Pro�ly je možno jen 
volně nasadit, případně vytvořit pevný spoj jejich svařením s panelem. 

Hygienické mobilní stěny jsou vyrobeny z polypropylenových sendvičových desek Paneltim, které mají výborné 
mechanické vlastnosti, jsou chemicky odolné, staticky a dynamicky stabilní. Vnitřní žebrová struktura zajišťuje vysokou 
pevnost a tuhost současně s nízkou hmotností. 

Díky své vysoké chemické odolnosti je možné dělící příčky využít také v agresivním prostředí, chemickém  a laboratorním 
průmyslu, hygienických aplikacích, strojírenském průmyslu a potravinářství. Sendvičové panely jsou 100% recyklovatelné 
a udržují tak svou surovinovou hodnotu. Neobsahují toxické látky a jsou v souladu s nařízením EU 2002/95/ES.
Díky nízké tepelné vodivosti plastu a hermeticky uzavřeným komůrkám mají FTP dělící příčky dobrou tepelnou 
a akustickou izolaci. Podle EN SO 11925-2 splňují požární třídu E. Dlouhodobé pracovní teploty -30 až 90 °C umožňují 
aplikaci příček v širokém spektru odvětví.
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OSTATNÍ MOŽNOSTI
• individuální rozměry na poptávku 
• průzory, okna, dveře
• doplnění o police
• protiprůvanové (tepelně izolační) stěny

CENA
1.500 x 2.600 mm: 7.753 Kč
2.000 x 2.600 mm: 9.163 Kč

Stojan s kluzáky/kolečky v ceně.

Ceny jsou platné od 25.5.2020
Ceny jsou uvedeny bez DPH, v Kč/ks, EXW sklad FTP.


