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ROZKŁADANE OBUDOWY 
DO MOBILNEGO I PRZYSPIESZONEGO UTWARDZANIA 

WYROBÓW BETONOWYCH

TWOJE KORZYŚCI

niedrogie, wytrzymałe i niezawodne działanie

szybki montaż

zwiększona żywotność w porównaniu do plandek

idealny do utwardzania parą

NASZA GWARANCJA
Zn

Rama ze stali ocynkowanej ogniowo

Odporny na promieniowanie UV

Niepalne materiały plandekowe

Składany do 25% pełnej długości

Bezproblemowa obsługa w dwie osoby

Rozkładane obudowy firmy KRAFT CURING to proste, 
ekonomiczne i trwałe rozwiązanie do pielęgnacji wyrobów 
betonowych.

Konstrukcja i materiały są odporne na warunki atmos-
feryczne i zapewniają ochronę przed deszczem, śniegiem i 
słońcem.

WWW.KRAFTCURING.COM 

NAMIOTY
DO PIELĘGNACJI BETONU

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

ROZWIĄZANIA DLA PIELĘGNACJI BETONU. MADE IN GERMANY SPECJALIŚCI OD PIELĘGNACJI BETONU



STWÓRZ DOSKONAŁE 
ŚRODOWISKO UTWARDZANIA. 
Rozkładane namioty Kraft Curing są najbardziej elastyc-
znymi i łatwymi w użyciu obudowami dostępnymi do 
przyspieszonego utwardzania betonu. Wymagają tylko 
minimalnego czasu montażu i średnio wykwalifikowanych 
pracowników

ZACHOWAJ 
PRODUKTYWNOŚĆ. 
Korzystanie z rozdładanych obudów Kraft Curing pozwala 
być maksymalnie wydajnym. Po zamknięciu namiot 
jest prawie w 100% szczelny, zapewniając zamknięte 
środowisko utwardzania. Kiedy skończysz, możesz 
wykorzystać swoją przestrzeń, składając namiot za pomocą 
zintegrowanych kół i prowadnic. 
 
Nawet obudowy tak duże, jak 30 metrów (100 stóp) x 15 
metrów (50 stóp) lub większe, można łatwo przesuwać w 
celu rozbudowy lub złożenia, umożliwiając maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni.

JAK TO 
DZIAŁA? 
Rozkładane obudowy spoczywają na ocynkowanej stalowej 
ramie, która rozkłada się, gdy namiot jest rozszerzany. 
Rama porusza się na kołach, więc nie jest potrzebne 
zewnętrzne zasilanie.  
 
Rozkładane obudowy zapewniają idealną zadaszoną 
przestrzeń do kontrolowanego utwardzania dużych 
prefabrykatów, w tym rur, produktów odwadniających i 
elementów sprężonych.

ROZKŁADANE OBUDOWY  
SĄ EKONOMICZNE. 
Kraft Curing dostosuje twój rozkładany namiot i specjalnie 
go zaprojektuje w oparciu o parametry twojego projektu i 
lokalne warunki budowlane. Mogą zostać wysłane w ciągu     
sześciu do ośmiu tygodni od złożenia            zamówienia.

SPECJALIŚCI OD PIELĘGNACJI BETONU


