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Segment Monterings Vegg
Størrelse: Diameter: lengde: flate: tykkelse: Farger:
Medium 75mm 500mm L:70 x H:110mm >3,5mm Svart / Grå
Large 90mm 500mm L:70 x H:140mm >4,5mm Svart / Grå
X Large 115mm 500mm L:70 x H:170mm >4,5mm Svart / Grå
Singel* 115mm 900mm L:35 x H:170mm >4,5mm Svart / Grå
*= Ferdig oppkappede enkeltsegmenter, ofte brukt som “bumper” eller som vertikal fendring på bryggeskjørt.

ParmaFender® er en norsk patentert bryggefender som kan
tilpasses de fleste typer brygger, utriggere etc., og flere hundre
tusen meter er allerede i bruk i dag.

ParmaFender® består av en kontinuerlig lenke med luftfylte
fendere, med en gjennomgående ventilslange som sikrer rask og
enkel luftfylling av hele lenken i en operasjon.

Mellom hvert segment er det monterings ater hvor man kan
lage hull eller skru gjennom, uten å skade selve fenderne.
ParmaFender® kan således monteres på de este underlag.
ParmaFender® kan også monteres ved hjelp av et spesialisert
festebånd, uten at det er nødvendig å bore hull i underlag som
for eksempel utriggere av stål. Festebåndene er spesielt beregnet
for maritimt bruk med store påkjenninger.

ParmaFender® legger seg pent rundt 90 graders hjørner.

ParmaFender ® leveres i tilpassede lengder eller i lange lengder
på tromler som enkelt kan kappes ned til ønsket lengde.

Materialet er termoplastisk polyurethane (TPU), som er mykt,
seigt og ekstremt slitesterkt i forhold til de materialene som
vanligvis benyttes til fendringsprodukter, selv ved lave
temperaturer ned mot –50°C.

Ved eventuelt behov for reparasjon, kan segmenter enkelt
erstattes ved hjelp av skjøteplugger som kan bestilles hos din
forhandler.

Beskyttende yttersjikt
Et transparent yttersjikt forhindrer
den svarte innfargingen fra å kunne
smitte over på skroget.

Yttersjiktet for begge farger er også
optimalisert for enklere renhold.

Transparent yttersjikt,
optimalisert for enklere

renhold.

Rundt flytebryggen

Langs kaikanten

I bryggebåsen

Forhandler: Produsent:

Smålonane 11
NO 5353 Straume
Norway

Telefon: +47 56 31 69 00
Telefaks: +47 56 31 69 01
E post: post@parmaplast.no
Internett: www.parmaplast.no


