Profily, které jsou vidět

Dodatečné požadavky na ochranné
hranové profily:
• snadná montovatelnost
• dodávka montážně připravených
profilů ve formě hotových profilových
kroužků nebo kroužků uříznutých na
míru
• oranžová barva ze standardizované
palety odstínů RAL

Andreas Riegler, Product Application Engineer

Co jsou platné nové odpadkové koše, když jsou špatně
vidět? Tuto otázku si kladli
pracovníci odpovědní za odpadové hospodářství města
Vídně a «Akcí za čisté město» ji také hned zodpověděli.
Kromě jiného má na 15 000
veřejných odpadkových košů
díky atraktivním barevným
profilovým akcentům podnítit
obyvatele k jejich využívání.
Podstatným dekoračním
prvkem je svítivý, oranžově
zbarvený profil z PUR firmy
Angst + Pfister, jímž jsou olemovány hrany vhazovacích
otvorů.

Na žebříčku čistoty evropských měst je
Vídeň na druhém místě hned za Rigou.
To, že magistrátní oddělení 48 města
Vídně zodpovědné za odpadové hospodářství a čistění komunikací, nechce
usnout na vavřínech, ukazuje «Akce za
čisté město». Pro tento program uvolnila
Vídeň pět milionů eur. V rámci «Akce
za čisté město» byl zaměstnán další
personál pro čistění komunikací a zvýšen počet odpadkových košů.
Zajímavý barevný design
Tato akce má přimět obyvatelé k tomu,
aby k čistému obrazu města přispěli
svým dílem. Aby Vídeňané odpadkové
koše lépe viděli, označuje se v souvislosti s touto kampaní všech 15 000
košů zřetelným, oranžově zbarveným
profilem z materiálu PUR, který jako
ochrana hran lemuje vhazovací otvory
a zároveň chrání před poraněním.

Technické výzvy
Pro realizaci byli osloveni specialisté
firmy Angst + Pfister: Bylo nutné řešit
různé náročné, technické a konstrukční
problémy týkající se materiálu. Tvrdé
podmínky pro umístění profilů ve veřejném prostoru, při vystavení větru a vlivům počasí, chladu, horku a slunečnímu
záření, kladly na jakost materiálu profilů mimo jiné následující požadavky:
• odolnost proti ozonu a povětrnostním
vlivům
• odolnost proti opotřebení
• spolehlivá fixace na hraně s trvalou
přilnavostí
Se zřetelem k silnému namáhání během
používání bylo potřebné – navzdory
přilnavosti – dodatečné přilepení profilu
ke koši.

Speciální výzvou byl u různých typů
košů různý, občas velmi složitý obrys
vhazovacího otvoru. Protože konstrukční
výkresy košů nebyly k dispozici, museli
specialisté Angst + Pfister sejmout rozměry a linie obrysů přímo na koších. Někdy bylo nutné při konstruování profilů
zohlednit i velmi malé poloměry ohybu.
V jednom případě dokonce musely být v
místě ohybu profilu, na jeho vnitřní straně, provedeny v materiálu výseky.
Jako materiál zvolili specialisté firmy
Angst + Pfister termoplastický polyuretan
(TPU), který výše uvedené požadavky
splňuje. Tento materiál lze navíc dobře
zbarvit a svařovat. Jednoduché zabarvení bylo pro toto využití zásadní s
ohledem na dominantní význam barevného účinku hranových ochranných
profilů, snadného svařování pak pro
konfekční výrobu svařovaných profilových kroužků.

Úspěšná spolupráce
Město Vídeň se rozhodlo pro firmu
Angst + Pfister, protože splnila veškeré
požadavky a dokázala rychle nabídnout řešení. K technickým a konstrukčním výzvám se navíc v tomto projektu
přidala ještě velká časová tíseň. Protože
marketingové oddělení města Vídně
chtělo pro svoji propagační «Akci za
čisté město» použít profily opatřené odpadkové koše již v rané fázi projektu,
musela firma Angst + Pfister první dílčí
dodávku realizovat během extrémně
krátké doby. Díky těsné spolupráci založené na vzájemné důvěře mezi zákazníkem a firmou Angst + Pfister byl tento
náročný úkol úspěšně splněn. V současné době jsou prakticky všechny veřejné
odpadkové koše ve Vídni opatřeny hranovými ochrannými profily od firmy
Angst + Pfister: Profily se staly opravdovými poutači pozornosti.

Dobře viditelné odpadkové koše

Využijte také našich rozsáhlých aplikačních zkušeností a vyžádejte si odbornou
pomoc našich specialistů na profily!
Kontaktní osoba:
Andreas Riegler
Angst + Pfister Ges.m.b.H., 1210 Wien, Rakousko
Telefon: +43 1258 4601 44
E-Mail: a.riegler@angst-pfister.com

Hranové ochranné profily chrání před poraněním.
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