Estrutura de Alumínio Prostock com Teto de Inclinação Dupla

As estruturas de alumínio Prostock
com tetos de inclinação dupla são
projetados para montagem rápida
e uso semi permanente durante
missões ao redor do mundo.
Estruturas Prostock podem atender
a múltiplas funções: tendas de
acomodação, tendas de
alimentação (MESS), centros
recreacionais, instalações de
armazenamento ou hospitais. As
tendas Prostock são feitas de
armação de alumínio extrudado e
uma cobertura feita de poliéster
revestido de PVC retardador de
chamas. As paredes são feitas de
tecido ou painéis em sanduíche.
Os painéis em sanduíche estão
disponíveis em diferentes
espessuras dependendo do
isolamento e do desempenho
acústico desejados.
As estruturas são equipadas com
placas-base e peças de montagem
feitas de aço galvanizado.
As Estruturas Prostock fornecem
condições de operação idênticas a
edifícios permanentes, com
propriedades extraordinárias de
isolamento térmico e sonoro e
manutenção de baixo custo, junto

com um design variável e uma
instalação rápida e fácil. Serviços e
assistência técnica em todo o
mundo são fornecidos por nossos
técnicos especializados.
Opções disponíveis:
Coberturas em branco
translúcido ou opaco.
Paredes de separação interna
de painéis em sanduíche.
Portas de acesso rígidas, únicas
ou duplas. Janelas isoladas.
Iluminação.
Quadros de distribuição
elétrica.
Aquecimento.
Ar-Condicionado
Ventilação.
Teto falso, toldo, isolamento de
interior.
Piso baseado em sistema cassete,
capacidade de carga opcional de
500 daN/m2 possível.
Resistência de carga:
Vento: 166 km/h
Neve: 80 daN/m2

Largura de envergadura (m)

10 m

15 m

20 m

4.00 / 5.00

5.00 / 6.00

5.00 / 6.00

Largura por módulo (m)

5.00

5.00

5.00

Altura (m)

6.70

8.60

9.38

5

5

5

280

360

480

Embalagem p/ comprimento de 50 m

1 x 20'

1 x 40'

2 x 40'

Peso p/ comprimento de 50 m (Kg)

4,400

6,600

8,800

Altura da parede (m)

Número de pessoas
Tempo de montagem para comprimento
de 50 m (horas)

França
Losberger Rapid Deployment Systems SAS
58 A rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Tel: +33 1 46 72 42 69
Fax: +33 1 46 58 91 79
E-Mail: info@losberger-rds.com
www.losberger-rds.com

Alemanha
Losberger RDS GmbH
Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
74906 Bad Rappenau
Tel: +49 7066 980-0
Fax: +49 7066 980-232
E-Mail: rds@losberger.com
www.losberger-rds.com
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NOTA : Nós nos reservamos o direito de realizar alterações que otimizem nossos produtos ou para garantir que eles correspondam às mais recentes tecnologias e especificações.

