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Kurtyny termoizolacyjne PRO-TRANS 
 

 

     

               

 

Kurtyny termoizolacyjne PRO-TRANS umożliwiają transportowanie jednym autem różnego rodzaju 

towarów: mrożonek, produktów mlecznych, owoców i warzyw oraz innych towarów. 

 

Poniższy rysunek prezentuje pojazd wyposażony w jedną Kurtynę termoizolacyjną. W przedniej komorze 

transportowane są dobra w temperaturze -24°C natomiast w tylnej towary wymagające temperatury w 

przedziale od 0°C do 4°C. 
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Poniższy rysunek prezentuje pojazd wyposażony w dwie Kurtyny termoizolacyjne. W przedniej komorze 

transportowane są dobra w temperaturze -24°C, w środkowej towary schłodzone do do przedziału od 0°C 

do 4°C natomiast w tylnej komorze pozostały towar. 

  

 

 

Fakty dotyczące Kurtyn termoizolacyjnych PRO-TRANS: 

 

* Bardzo dobre właściwości izolacyjne. 

 

* Bardzo lekka i elastyczna budowa zawierająca trzy warstwy – Folię zewnętrzną / Izolację / Folię 

zewnętrzną. 

 

* Bardzo prosty montaż i demontaż – z powodzeniem wykonywany przez jedną osobę. Podczas realizacji 

dostaw, komora z najniższą temperaturą może być systematycznie pomniejszana poprzez przesuwanie 

Kurtyny. Pozwala to zaoszczędzić paliwo gdyż agregat ma coraz mniejszą przestrzeń do schłodzenia. 

 

* Kurtyny nie wymagają instalowania w komorze łądunkowej specjalistycznych zaczepów. Montowane są 

za pomocą standardowych drążków rozporowych. 

 

* Kurtyny umożliwiają łatwe przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi komorami w luku 

załadunkowym. 

 

 

 

 

 
 

Adres:  Pro-Trans                                                    Biuro Handlowe:   Pro-Trans 
             Maciej Sobieszek                               ul. Poznańska 194  
             ul. Budy 3A/5                                     05-850 Ożarów Mazowiecki 
             01-466  Warszawa                             tel. 517 573 574                                                                    
                                                                                                                 e-mail: kd@pro-trans.pl 

mailto:kd@pro-trans.pl


PRO-TRANS            Profesjonalne zabezpieczenia ładunków 

 

* Podczas załadunku samochodu Kurtyna może zostać łatwo odsunięta tak aby nie przeszkadzała. 

 

 

Kurtyny termoizolacyjne PRO-TRANS dostępne są w trzech różnych wersjach jakościowych. 

 

Super: 

 

Materiał zewnętrzny: CTTEX-P, bardzo wytrzymały, pozostaje elastyczny nawet w bardzo niskich 

temperaturach. 

 

Materiał izolacyjny:  Polywool® 400g/m², współczynnik przenikania ciepła U-Value 0,82. 

 

Kolor:   Srebrnoszary 

 

Wymiary:   Dowolne, na życzenie klienta. 

 

Standard: 

 

Materiał zewnętrzny: CTME, bardzo wytrzymały, charakteryzuje się wysokim współczynnikiem 

odbijania promieni słonecznych. 

 

Materiał izolacyjny:  Polywool® 400g/m², współczynnik przenikania ciepła U-Value 0,82. 

 

Kolor:   Srebrnoszary 

 

Wymiary:   Dowolne, na życzenie klienta. 
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Ekonomiczny: 

 

Materiał zewnętrzny: CTPE, wytrzymały, wykonany z Polietylenowej foli o grubości 140µ. 

 

Materiał izolacyjny:  Polywool® 300g/m², współczynnik przenikania ciepła U-Value 0,90. 

 

Kolor:   Srebrnoszary 

 

Wymiary:   Dowolne, na życzenie klienta. 
 

 

Kurtyny termoizolacyjne PRO-TRANS produkowane są w dwóch wersjach montażowych. 

 

Wariant I – dwa drążki poziomo 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:  Pro-Trans                                                    Biuro Handlowe:   Pro-Trans 
             Maciej Sobieszek                               ul. Poznańska 194  
             ul. Budy 3A/5                                     05-850 Ożarów Mazowiecki 
             01-466  Warszawa                             tel. 517 573 574                                                                    
                                                                                                                 e-mail: kd@pro-trans.pl 

mailto:kd@pro-trans.pl


PRO-TRANS            Profesjonalne zabezpieczenia ładunków 

 

Wariant II – trzy drążki pionowo 

 

 

 

Drążki rozporowe PRO-TRANS z pamięcią wysokości. 

 

 

 

Wszystkie kurtyny mocowane są w lukach załadunkowych za pomocą drążków rozporowych.  
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