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Wat is een goed zeil?
In de handel bestaan er verschillende soorten materiaal wat men hiervoor gebruikt:
PP: Polypropyleen.
PE: Polyethyleen. Of verschillende combinaties van PP met PE.
Pol + PVC: Polyester met PVC deklaag. Ook genoemd PET.
Dit zijn de basismaterialen waarvan men ook dekzeil van vrachtwagens mee maakt.
Hoe kan men het verschil herkennen: PP en PE voelt altijd harder en gladder aan. PVC is zachter.
Wat wij gebruiken is ALTIJD polyester met PVC deklaag ( PET )..
Dit voor zowel gaas als dichte zeilen.
In regelbare zijkantverluchting heeft men over de volledige lengte stormbuizen
staan die de wind en dus de kracht opvangen.
Het zeil van een regelbare zijkantverluchting ziet dus veel minder af dan dit van
een vast zeil of een schuifgordijn wat veel grote krachten moet kunnen opvangen.
In dit geval kan men eventueel PP of PE gebruiken.
Hoofdreden waarom men dit hier gebruikt is gewoonweg de prijs.
PE en PP zijn veel dunner en nog niet half zo duur.

Nergens zult U in de markt bij grote vaste zeilen of schuifgordijnen PP of PE zien.
Gezien men dus de grootste vlakken met dit materiaal kan maken is dit ook het
bewijs dat dit het beste en sterkste materiaal is.

Garantie: Grootse nadeel van PP en PE is wel nog de geringe garantie op zonnebestendigheid.
Zelfs met zon, ervaring heeft ons geleerd dat PET probleemloos 10 jaar lang meegaat en na de eerste 10 jaar
probleemloos nog vele jaren zullen meegaan.
Fabrikanten van PP en PE geven op vandaag slechts 7 jaar. Dit op zich zegt al genoeg en als men de twee na jaren
hangen met elkaar vergelijkt ziet zelfs een leek overduidelijk een verschil in kwaliteit en levensduur.
Opgepast: Ondertussen geven meerdere fabrikanten van windzeilen op eigen risico ook op PP en PE garantie van
10 jaar maar verkopen de zeilen die ze moeten vervangen aan dezelfde prijs als een zeil van PET. Dus eigenlijk
aan het dubbel van de normale prijs en de klant betaald eigenlijk zijn eigen garantie.
Dus waarom tevreden zijn met een minderwaardig product dat U rapper zult moeten vervangen en in feite dan nog
eens te duur betaald!!!!!
En 10 jaar garantie geven op zonnebestendigheid en dan nog eens rukwinden t.e.m. 150 km/uur is dus wat ons
betreft enkel mogelijk met polyester met PVC deklaag ( PET ).
Dit zijn feiten en bewijzen. Wij er dus nog steeds meer en meer van overtuigd dat de zeilen die wij gebruiken op
lange termijn voor de klanten de beste garantie en ook de beste koop is.

