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DESPRE
Prezent din 2013 pe piață,

Angajamentul nostru este

Welkins oferă servicii

Welkins este primul

unul simplu: siguranța

integrate și acoperă partea

producător autohton

- persoanelor, bunurilor și

de consultanță, producție,

de trape de evacuare a

investițiilor - trebuie să fie

montaj, mentenanță

fumului și gazelor fierbinți.

întotdeauna pe primul loc.

și service a sistemelor
instalate.

BENEFICII
Eliminarea fumului și

2. Limitarea pagubelor

3. Facilitarea accesului

gazelor fierbinți permite:

materiale și menținerea

și a identificării sursei

1. Evacuarea eficientă și în

integralității structurii

incendiului pentru echipele

siguranță a persoanelor.

de rezistență a clădirii.

de intervenție.

TRAPE DE EVACUARE FUM
ȘI GAZE FIERBINȚI (SHEV)

TRAPE ACCES ACOPERIȘ

Minim 90% dintre persoanele expuse unui incendiu, nu sunt

Trapele pentru acces sunt cupole mobile care permit

afectate direct de foc, ci de fumul și gazele toxice care fac

accesul pe acoperișul unei clădiri direct din interior.

aerul irespirabil, provoacă panică și împiedică evacuarea
în siguranță a personalului. Mecanismele tip SHEV

Echipate cu pistoane cu gaz și vitraj cu policarbonat

Welkins sunt astfel instrumentate în garantarea siguranței

celular de diverse grosimi și tipuri (opal/transparent),

persoanelor prin menținerea unui mediu ce permite

trapele de acces Welkins se integrează facil în cele mai

procesul normal de respirare și vizualizarea căilor de acces.

diverse proiecte de construcții.

Odată evacuate persoanele, mecanismele SHEV limitează
pagubele materiale, impactul asupra structurii de rezistență
și facilitează intervenția echipelor de urgență.

LUMINATOARE FIXE TIP CUPOLĂ

LUMINATOARE CONTINUE/BANDĂ

Cu un vitraj policarbonat celular de diverse grosimi și

Adaptabile mai multor tipuri de construcții, luminatoarele

două tipuri (opal/transparent), luminatoarele fixe tip

tip bandă asigură iluminatul natural. Structura superioară

cupolă Welkins facilitează pătrunderea luminii solare pe

se realizează din profile din aluminiu, vitrajul este fabricat

timpul zilei, creează un mediu plăcut și natural și rezultă

din policarbonat (opal/transparent), iar baza este lucrată

în economii de energie electrică.

în oțel zincat de grosime min. 1.5 mm.

