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GORDIJNSHELTERS 



 

Superior 
solutions 
by quality 
people

De Stertil Group biedt haar klanten wereldwijd 

op maat gemaakte, technologisch geavanceerde 

oplossingen voor dock equipment en heavy duty 

hefbehoeften, inclusief de best mogelijke service 

door sterke lokale partners. Die superieure op-

lossingen worden bedacht, ontwikkeld en ge-

realiseerd door een team gespecialiseerde vak-

mensen met een unieke expertise. Dankzij haar 

‘quality people’, haar complete eigen productie 

en haar internationale organisatie is Stertil toon-

aangevend in de wereld op het gebied van dock 

levellers en dock shelters.

Stertil W-serie gordijnshelters, kostenefficiënt 
en universeel toepasbaar

U zoekt een flexibele oplossing die een optimale afdichting 

biedt op vrachtwagens die variëren in breedte en/of hoogte?  

U wenst maatwerk voor uw dock? Ontdek de veelzijdigheid, 

de betrouwbaarheid en de efficiëntie van onze W-serie 

gordijnshelters, met de WL als topmodel.

Naast type WL omvat de W-serie een type zonder indrukbaar 

frame voor toepassing bij een terugliggend perron, de WF, en 

een type met een vast frame, de WSP.

Flexibel maatwerk

De frame-afmetingen van de WL shelter zijn klantspecifiek in 

stappen van 50 mm te vervaardigen.

De frames worden gemaakt van geëxtrudeerd en 

geanodiseerd aluminium en zijn hierdoor corrosiebestendig. 

Door het speciale profiel zijn verschillende soorten gordijn-

materiaal toe te passen. 

Doelmatig en slijtvast

Stertil gordijnshelters worden uitgevoerd in materialen van 

hoge kwaliteit. Het aluminium frame in combinatie met de 

sterke gordijnen resulteert in een zeer effectieve constructie.

Bij een inrijdiepte tussen 400 en 500 mm klemmen de 

zijgordijnen en het bovengordijn zich automatisch tegen de 

vrachtwagen aan. Een slimme opwaaibeveiliging houdt de 

gordijnen ook bij harde wind op hun plaats. In de W-serie 

worden 2 soorten doek toegepast:

Standaard gewapend PVC doek

•  Ca. 3400 gram/m2

•  Meerlaags gewapend PVC

•  Heavy duty kwaliteit

Powerflex doek (optioneel)

•  Meerlaags gewapend  

polyurethaan

•  Ca. 780 gram/m²

•  Blijft soepel ook bij extreem  

lage temperaturen

•  Met extra wapeningsstroken op het bovengordijn

•  Hoge slijtvastheid met een lange levensduur



Productkenmerken & Opties WE WL WF WSP

Transparant projectie doek voor meer daglicht, dus veiliger werken •
PVC doek in andere kleur op aanvraag • • •
Dubbele aanrijmarkeringen helpen de chauffeur bij het correct inrijden van de vrachtwagen • • •
Speciale projecties, afhankelijk van de benodigde diepte 750 mm of 900 mm (WSP tot 1200 mm) •
Afmetingen in hoogte en/of breedte, afgestemd op grotere of kleinere vrachtwagens • •
Speciale afmetingen van de boven- en/of zijgordijnen. Eventueel in combinatie met de vorige optie • • •
Onderkussens, bottom pads voor een afsluiting op maat tegen tocht. Leverbaar in diverse formaten. • • • •
Bovengordijnen voorzien van docknummer • • • •
Windbeveiliging d.m.v. rubberen kabels om opwaaien te voorkomen • • • •
Powerflex doek voor extreme en wisselende weersomstandigheden, met name zeer lage temperaturen.
Zie voor meer informatie de aparte Stertil Powerflex brochure • • •
Bij rijwegmodellen extra een ondergordijn ter afsluiting tegen tocht • • • •
HD-bumpers bij type WSP ter bescherming van de vaste sandwich zijpanelen •



Vaste zijpanelen

Speciale aluminium 

profielen

Indrukbare armen 

Stertil W-Serie 
Dockshelters

De constructie van de WL-shelter  
is superieur in vele details:

•  Geen zichtbare bevestigingsmaterialen voor het doek

•  Grote stabiliteit door speciale hoekstukken

•  Inverende verbindingsarmen tussen voor- en achterregels

•  Strak aangespannen projectiedoek

De WL maakt het verschil

De WL gordijnshelter onderscheidt zich met grote voordelen:

•  Indrukbaar aluminium frame, voorkomt schade bij foutief 

inrijden

•  Op maat gemaakt stabiel frame van speciaal ontwikkelde 

aluminium profielen

•  Uitstekende afdichting bij diverse vrachtwagenformaten

•  Optimale standaard projectie van 600 mm.  

Optioneel 750 mm of 900 mm

•  Uitstekende afwatering

•  Standaard voorzien van 

dubbele aanrijmarkeringen 

voor de chauffeur

•  Fraai strak uiterlijk

•  Uitgebreide keuze in 

materialen en opties

•  Laag gewicht daardoor 

eenvoudig te installeren



WEWF

WL WSP

Stertil W-Serie 
Dockshelters

WL WSP

WF WE



A member of the Stertil Group
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Standaard afmetingen

In de meeste gevallen bieden de standaard afmetingen van de

WL-serie voldoende flexibiliteit. Voor een shelter op 

perronniveau gelden de standaardmaten:

A. Breedte uitwendig 3500 mm

B. Hoogte uitwendig (achter)* 3400 mm

C. Projectie (diepte) 600 mm

D. Hoogte bovengordijn 1020 mm

E. Breedte zijgordijnen 675 mm

* Afschot naar voorzijde 100 mm voor afwatering. Voor het rijwegmodel bij 
toepassing op straatniveau is de standaard hoogte uitwendig 4500 mm. 
Overige afmetingen als het perronmodel.

Montage

•  Snelle, eenvoudige en economische montage 

•  Slechts 9 bevestigingspunten op de muur

Tekeningen en advies

Er zijn gedetailleerde tekeningen beschikbaar voor het treffen 

van de bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de 

montage van de dockshelter. Stertil adviseert u graag over de 

meest functionele en kosteneffectieve oplossing voor uw dock 

equipment.

Meer informatie?

Voor meer of specifieke informatie over de Stertil Dockshelters, 

of een van de andere kwaliteitsproducten van Stertil, kunt u 

altijd contact opnemen. Wij zijn u graag van dienst. 
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