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Troax is een wereldwijde ontwikkelaar en producent van stalen gaaspanelen voor machineafscherming,
scheidingswanden voor magazijnen en beveiliging van eigendommen. In deze brochure vindt u onze
oplossingen voor het marktsegment Beveiliging eigendommen. Ons bedrijfsconcept bestaat uit het
ontwikkelen van innovatieve stalen gaaspanelen voor de beveiliging van mensen, eigendommen
en processen. Onze lichte, maar sterke gaaspanelen kunnen worden gecombineerd voor unieke
oplossingen en zijn geproduceerd om de zwaarste tests en omstandigheden te kunnen weerstaan.
Meer lezen over onze systemen? Kijk op www.troax.com
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AL MEER DAN 65 JAAR HOUDEN WIJ
ONS BEZIG MET DE ONTWIKKELING
VAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
MET STALEN GAASPANELEN VOOR
MACHINEAFSCHERMING, SCHEIDINGS
WANDEN VOOR MAGAZIJNEN EN DE
BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN.
VANDAAG ZIJN WE MARKTLEIDER.
ONZE PRODUCTEN ZIJN OVER
DE HELE WERELD TE VINDEN EN
OVERAL BEVEILIGEN ZE MENSEN,
EIGENDOMMEN EN PROCESSEN.

BE V EILIGING VAN EIGENDOMMEN TROA X
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TROAX
TOTAL.

BINNEN HET SEGMENT ‘BEVEILIGING
VAN EIGENDOMMEN’ BIEDT
TROAX EEN VOLLEDIGE SERVICE
GEDURENDE HET GANSE PROCES,
‘TROAX TOTAL’ GENOEMD.

→ GEMONTEERD
→ GEGARANDEERD
→ VEILIG
→ SNEL
→ GEMAKKELIJK
TROAX IS DE ORIGINELE EN BETROUWBARE PARTNER
VOOR OPSLAGOPLOSSINGEN.

» Gegarandeerde producten en installaties om te voldoen aan
de specifieke eisen van de klant.
» Extreem duurzame gaaspaneeloplossingen.
» Producten met de hoogste kwaliteit en functionaliteit.

LOKALE
AANWEZIGHEID.
GROTE CAPACITEIT.
SNELLE LEVERINGEN.

» Eenvoudig te combineren systemen, waardoor de oplossingen
flexibel en efficiënt zijn om aan de verwachtingen van de klant
te voldoen.
» Anti-diefstaltest volgens SSF.
» Hoge capaciteit en snelle leveringen.
» Lokale aanwezigheid – zowel voor service als ondersteuning.
» Troax is uw natuurlijke partner voor opslagoplossingen in
nieuwbouw- en renovatieprojecten.
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Onze systemen zijn aangepast en ontworpen om aan uw specifieke
behoeften te voldoen. Alles is zorgvuldig gepland tot in het
kleinste detail. Onze systemen kunnen worden gebruikt voor alle
soorten toepassingsgebieden. Troax Total is een totaaloplossing
waarbij elke oplossing flexibel is en aangepast kan worden aan
uw behoeften en vereisten. Met Troax Total krijgt u een oplossing
die aan volgende eigenschappen voldoet:

BEVEILIG
UW EIGEN
DOMMEN.
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5 TYPE P

6 TROAX CAGE
Troax Cage is een snelle en vrijstaande
oplossing en kan zowel binnen als buiten
gebruikt worden. De constructie maakt
het bijzonder geschikt voor het opslaan
van gevaarlijke goederen en voor de
bescherming tegen diefstal of vandalisme.

4 AFSCHERMING

3 ZOLDERRUIMTE
Onze flexibele systemen zijn eenvoudig
aan te passen aan de meeste panden en
ruimtes, óók als het gaat om bijvoorbeeld
zolders met schuine plafonds.

Ons PS wandsysteem is flexibel en kan
eenvoudig worden aangepast aan moeilijk
toegankelijke locaties.

3
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Opslagruimtes bestaande uit scheidingswanden van veilig
heidsgaas bieden een heleboel voordelen. Gaaspanelen
zorgen voor doorlatend licht en goede ventilatie, evenals
bescherming tegen schade en inbraak. Bij Troax kunt u
terecht voor diverse paneelsystemen, waaronder een
breed aanbod aan deuren en sloten met verschillende
beveiligingsniveaus. In combinatie met ons afscherm
systeem Partitioning System (PS) kunnen de gaaspanelen
worden aangepast aan de meeste panden en opslagruimtes,
ook als de plafonds schuin zijn. We bieden ook een variant
in volle plaat voor ruimtes die volledig afgeschermd moeten
worden en/of waarbij de inhoud aan het zicht onttrokken
dient te worden. Materialen in onze standaardkleur RAL 7037
zijn altijd op voorraad voor snelle levering.

Type P is een prijsefficiënt, duurzaam en
eenvoudig te installeren opslagsysteem.
De gegolfde, volledige stalen plaat
panelen maken het onmogelijk om in de
berging te kijken. Type P is ook compatibel
met onze andere soorten gaaspanelen.

2 VOLLE PLAATPANELEN
UR SP is een veilige, duurzame en een
voudig te monteren oplossing die ideaal is
voor situaties waarbij nood is aan privacy.
UR SP is eenvoudig te combineren met
onze andere gaaspanelen.
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7 TROAX CLASSIC
Dit gaaspaneel is geschikt voor ruimtes
met een goede externe beveiliging en
weinig risico op schade. Het kan ook
worden gebruikt als tussenwand in
combinatie met andere Troax systemen.

8 TROAX MEDIU M
Wordt vooral gebruik t in ruimtes waar
een goede beveiligin g nodig is tegen
ongewenste gasten. I n combinatie met
goedgekeurde sloten wordt het risico op
inbraakpogingen ver m inderd.

9 TROAX SAFE
Dit is ons veiligste product. Het is gecertifi
ceerd volgens de norm van de Zweedse
Bond voor Diefstalpreventie inzake opslag
installaties met bescherming tegen inbraken.
Het systeem is geschikt voor ruimtes die
bijzonder kwetsbaar zijn voor inbraken.

10 DEUREN

11 FIETSENSTALLINGEN

Met onze veilige en drempelloze deur
systemen van de Classic en Medium
series kunnen spullen heel gemakkelijk in
de opslagruimte worden gezet en eruit
worden gehaald.

Troax biedt de beste beveiliging voor
diefstalgevoelige eigendommen zoals
fietsen en kinderwagens.

BE V EILIGING VAN EIGENDOMMEN TROA X
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TROAX BIEDT EEN BREDE WAAIER AAN
SYSTEMEN VOOR OPSLAG EN BEVEILIGING VAN
EIGENDOMMEN. WAT UW OPSLAGBEHOEFTEN
OOK ZIJN, TROAX CREËERT EEN OPLOSSING
DIE DAAR GOED BIJ AANSLUIT.

1 GARAGE
Het systeem is gebase erd op modulaire
gaaspanelen en beveil igt garages tegen
inbraken en vandalism e. Welk veiligheids
niveau u ook kiest – stan daard of op maat –
u krijgt een veilig en fle xibel garagesysteem.

COMBINEER ONZE
SYSTEMEN VOOR
UNIEKE OPLOSSINGEN.

Met de eenvoudige en unieke vloersteun
kan het systeem heel gemakkelijk worden
aangepast aan diverse omstandigheden,
zoals oneffenheden in de vloer.

	SNAPPER MET
2 PLAFONDBEVESTIGING
Snappers worden gebruikt om panelen aan
elkaar te bevestigen, om de scheidings
wanden veilig en sterk te maken. Daar
door wordt ook de plafondbevestiging
ontzettend sterk en duurzaam.

3 VULSET
De vulset wordt gebruikt in combinatie
met kokers, die worden vastgezet in het
slimme profiel waarmee smalle openingen
in het wandsysteem worden opgevuld.
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4 WANDBEVESTIGING
Met onze wallfixings kunnen panelen
tegen oneffen muren geplaatst worden.
Ze worden vastgezet tegen bestaande
muren en vangen spelingen op tot 50 mm.
6

3.700 mm

4

5

5 SCHROEVEN EN VERBINDINGEN
Onze systemen zijn gebaseerd op
zelfborende schroeven gecombineerd
met verschillende verbindingen om
te zorgen voor uitzonderlijk sterke en
flexibele bevestigingen.

2

3

DEUR (H × B)

DEURTYPE

2.200 ×750 mm

Classic, Medium

2.200 × 900 mm

Classic, Medium, Safe, UR‑P, UR SP

PANEEL (H × B)

PANEELTYPE

2.200 × 200 mm

Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 300 mm

Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 500 mm

Classic, Medium

2.200 ×700 mm

Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 800 mm

Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 ×1.000 mm

Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 ×1.200 mm

Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 ×1.500 mm

Classic, Medium, Safe

Ook verkrijgbaar in andere RAL‑kleuren of gegalvaniseerde
afwerking.
1

6 U-PROFIEL
Onze U-profielen worden gebruikt om
scherpe randen weg te werken op plaatsen
waar aanpassingen zijn uitgevoerd.

→ MAXIMALE
OPSLAGRUIMTE.
→ EENVOUDIGE
INSTALLATIE.
→ ONDERHOUDSVRIJ.
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BE V EILIGING VAN EIGENDOMMEN TROA X

ONZE DRIE SYSTEMEN VOOR DE BEVEILIGING VAN
EIGENDOMMEN KUNNEN OP DIVERSE MANIEREN
WORDEN GECOMBINEERD EN ZO WORDEN AANGEPAST
AAN UW VEILIGHEIDS- EN OPSLAGBEHOEFTEN. EEN
INNOVATIEVE MANIER OM U TE VOORZIEN VAN EEN
BETAALBARE EN TOEKOMSTBESTENDIGE OPLOSSING.

2.200 mm
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1 VLOERSTEUN

TROAX
CLASSIC.
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Troax Classic is een uitstekende gaaswand voor
opslagruimtes in flatgebouwen, kelders en zolders
waar al een goede externe beveiliging aanwezig is
of waar het risico op diefstal klein is. De gaaspanelen
zorgen voor een uitstekende zichtbaarheid en
daarnaast voor een goede verlichting en ventilatie.
Branden kunnen bij gaassystemen eenvoudig
worden ontdekt en geblust. Drempelloze deuren
zorgen ervoor dat eigendommen gemakkelijk in de
opslagruimte kunnen worden geplaatst en er weer
uit kunnen worden gehaald.

PANEEL CLASSIC UR 350
Vormt de basis voor het Classic systeem.

PANEEL CLASSIC P
De volledig afgeschermde optie voor het
Classic systeem. Dikte 0,5 mm.

HANGSLOTPLAATJE
De Classic deur wordt geleverd met hangslotplaatjes (hangslot niet inbegrepen)

→ VOORDELIG.
→ EENVOUDIGE INSTALLATIE.
→ UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
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PANEEL (H × B)

Paneel Classic

2.200 × 200 mm

Paneel Classic

2.200 × 300 mm

Paneel Classic

2.200 × 500 mm

Paneel Classic

2.200 ×700 mm

Paneel Classic

2.200 × 800 mm

Paneel Classic

2.200 ×1.000 mm

Paneel Classic

2.200 ×1.200 mm

Paneel Classic

2.200 ×1.500 mm

DEUR MET BESLAG VOOR HANGSLOT (H: 2.200 MM)

Deur Classic P 750 R – enkel in gaas (opening H: 1.860 mm)
Deur Classic P 750 L – enkel in gaas (opening H: 1.860 mm)
Deur Classic P 900 R – in gaas en plaat (opening H: 2.000 mm)
Deur Classic P 900 L – in gaas en plaat (opening H: 2.000 mm)
INFORMATIE OPBOUW UR 350

Frame

19 ×19 ×1,0 mm

Draad

2,5 × 2,5 mm

Maaswijdte

50 × 50 mm

In optie

50 ×100 mm (enkel wandpanelen)

Oppervlaktebehandeling: Poedercoating, Grijs RAL 7037
Ook verkrijgbaar in andere RAL‑kleuren of gegalvaniseerde afwerking.
INFORMATIE OPBOUW TYPE P

Dikte alu-zinc

0,5 mm

Golving

19 mm

Overlapping

ca. 20 mm

De Troax Classic is een gaaspaneel voor
basistoepassingen op basis van gelaste
kokers van 19 ×19 mm. Het gaas bestaat uit
gedruklaste draden van 2,5 mm met een
maaswijdte van 50 × 50 mm.
DEUREN

PANELEN

» STALEN GAASPANELEN

ZIJN HET UITGANGSPUNT
VOOR AL ONZE SYSTEMEN.«

AANBEVOLEN HANGSLOTEN

DREMPELLOZE DEURSYSTEMEN
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FLEXIBELE LEGPLANKEN UIT SPAANPLAAT
– MET BEUGELS

PANELEN

BESCHERMING TEGEN INKIJK

Als u een gaaswand nodig hebt voor een ruimte
waar het inbraakgevaar beperkt is, kiest u voor
het UR 350 paneel, het kernonderdeel van Troax
Classic. Dit paneel zorgt voor een opslagomgeving met licht en een goede verluchting.
De UR 350 kan ook worden gebruikt als tussenwand bij onze andere systemen. Het frame is
gemaakt van gelaste kokers 19 ×19 mm. Het gaas
bestaat uit drukgelaste draden van 2,5 mm met
een maaswijdte van 100 × 50 mm of 50 × 50 mm.
DEUREN

Met onze veilige drempelloze deursystemen wordt
de toegang gemakkelijk gemaakt, zeker voor
mensen met een lichamelijke handicap. De UR 350
deur heeft een frame gemaakt van stalen kokers
30 × 20 mm en twee speciaal ontworpen dwarskokers voor stevigheid en veiligheid. De maaswijdte
van 50 × 50 mm maakt het vrijwel onmogelijk om
er een hand doorheen te krijgen. De deuren zijn
bij levering reeds voorgemonteerd en klaar voor
montage. Deuren zijn verkrijgbaar in hoogtes van
2.200 mm en in een reeks verschillende kleuren,
waarbij grijs RAL 7037 de standaardkleur is.

Type P bestaat uit panelen gemaakt van aluzink
golfplaten die bedoeld zijn als alternatieve
frontwand. De panelen van metaalplaat zijn te
combineren met de UR 350 en UX 450 gaaspanelen als tussenwanden of daken.
ACCESSOIRES

Troax modules en accessoires kunnen worden
gebruikt om de installatie aan vrijwel alle soorten
gebouwen aan te passen: smal of breed, lage
of hoge plafonds, rechte of schuine vloeren.
Onze systemen zijn gebaseerd op zelfborende
schroeven gecombineerd met verschillende
verbindingen om te zorgen voor uitzonderlijk
sterke en flexibele bevestigingen. Snappers
worden gebruikt om panelen aan elkaar te
bevestigen, om de scheidingswanden veilig en
sterk te maken. Daardoor wordt ook de plafondbevestiging ontzettend sterk en duurzaam. Tot
de accessoires behoren ook diverse legplanken
met beugels voor veelzijdige opslag, evenals een
speciaal systeem voor het opbergen van ski’s.

BE V EILIGING VAN EIGENDOMMEN TROA X

STANDAARD MET GELASTE NUMMERPLAATHOUDERS

TROAX
MEDIUM.
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Troax Medium is een gaaswandsysteem voor opslagruimtes in flatgebouwen, kelder en zolders waar een
redelijke bescherming nodig is tegen ongewenste
gasten. In combinatie met goedgekeurde sloten en
versterkte voorpanelen wordt het risico op inbraken
beperkt tot een minimum. Het gaas zorgt voor een
goede zichtbaarheid en daarmee ook voor een
gevoel van veiligheid. Het gaaspaneel zorgt ervoor
dat licht kan binnendringen en lucht kan circuleren.
Branden kunnen snel worden gedetecteerd en van
buiten de opslagruimte worden geblust.

→ VEELZIJDIG.
→ GOEDE ZICHTBAARHEID.
→ ONDERHOUDSVRIJ.

PANEEL UX 450
Vormt de basis voor het Medium systeem.

UR SP
Voor een volledig afgeschermde oplossing
om uw privacy te beschermen.

FLEXIBELE LEGPLANKEN
UIT SPAANPLAAT
Met beugels.

PANEEL (H × B)

Paneel Medium

2.200 × 200 mm

Paneel Medium

2.200 × 300 mm

Paneel Medium

2.200 × 500 mm (niet voor UR SP)

Paneel Medium

2.200 ×700 mm
2.200 × 800 mm
2.200 ×1.000 mm

Paneel Medium

2.200 ×1.200 mm

Paneel Medium

2.200 ×1.500 mm (niet voor UR SP)

DEUREN

PANELEN

DEUR MET BESLAG VOOR HANGSLOT (H: 2.200 MM)

Deur Medium P 750 R enkel in gaas (opening H: 1.860 mm)
Deur Medium P 750 L enkel in gaas (opening H: 1.860 mm)
Deur Medium P 900 R – in gaas en plaat (opening H: 2.000 mm)
Deur Medium P 900 L – in gaas en plaat (opening H: 2.000 mm)
DEUR VOORBEREID VOOR EUROCILINDER (H: 2.200 MM)

Deur Medium EC 900 R (opening H: 2.000 mm)
Deur Medium EC 900 L (opening H: 2.000 mm)
DEUR VOORBEREID VOOR ASSACILINDER (H: 2.200 MM)

Deur Medium AC 900 R (opening H: 2.000 mm)
Deur Medium AC 900 L (opening H: 2.000 mm)
INFORMATIE OPBOUW UX 450

Frame

30 × 20 ×1,25 mm

Draad

3,0 × 3,75 mm

Maaswijdte

50 × 50 mm

Oppervlaktebehandeling: Poedercoating, Grijs RAL 7037
Ook verkrijgbaar in andere RAL‑kleuren of gegalvaniseerde afwerking.
INFORMATIE OPBOUW UR SP

Frame

19 ×19 mm

Staalplaat

0,7 mm

Bestaat niet in gegalvaniseerde afwerking.

PANELEN

Troax Medium is gebaseerd op het UX 450
gaaspaneel, een optie die aansluit bij de
behoefte aan een hoger beveiligingsniveau.
Troax UX 450 is een stevige gaaswand
die bescherming biedt tegen inbraken.
De panelen zijn gemaakt van gelaste
30 × 20 mm kokers. Het gaas is opgebouwd
uit gedruklaste draden van 3 × 3,75 mm.
De maaswijdte van 50 × 50 mm maakt het
vrijwel onmogelijk om er een hand doorheen
te krijgen. Door de soepele montage is de
UX 450 aan te passen aan vrijwel elk type
pand. Dit opslagsysteem is geschikt voor
smalle én brede ruimtes en alle plafondhoogtes. Het is combineerbaar met Troax
UR 350 en Troax UX 550.
DEUREN

De UX 450 deur is onderdeel van het Troax
Medium systeem voor gebruik in combinatie met UX 450 gaaspanelen. De deur is

15
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Paneel Medium
Paneel Medium

Het Troax Medium paneel UX 450 is een ster
kere variant, gebaseerd op een gelaste koker
constructie van 30×20 mm. Het gaas bestaat
uit gedruklaste draden van 3 × 3,75 mm met
een maaswijdte van 50 × 50 mm.

uitstekend geschikt voor gebruik in ruimtes met
een relatief goede externe beveiliging. De deur
met hangslot heeft een speciaal ontworpen
afdekplaat voor de beveiliging van het hangslot.
Zo wordt het risico op inbraken tot een minimum
beperkt. Het deurblad heeft een frame gemaakt
van stalen kokers 30 × 20 mm en twee speciaal
ontworpen dwarskokers voor stevigheid en
veiligheid. Deze deuren zijn drempelloos en
bijgevolg gemakkelijk in gebruik voor mensen
met een lichamelijke handicap. Bovendien zijn ze
bij levering klaar voor installatie.

ASSACILINDERSLOT
Sterke slotbehuizing voor ASSAcilinder.

BESCHERMING TEGEN INKIJK
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UR SP is een volle plaatpaneel dat zorgt voor
privacy en uitzonderlijk goede bescherming
tegen inbraken. Het wordt met name gebruikt als
voorwand in ruimtes die al een redelijke externe
beveiliging hebben. De panelen uit metaalplaat
zorgen ervoor dat mensen niet van buitenaf
kunnen zien wat er in de berging staat. Dit
systeem heeft ook volledig afgedichte deuren als
alternatief voor gaasdeuren. De deur is voorzien
van hangslotplaatjes. UR SP kan eenvoudig
worden gecombineerd met onze andere scheidingwanden uit gaas.
ACCESSOIRES

Met Troax accessoires kunnen gaaswanden
worden aangepast aan de meeste panden,
óók met schuine vloeren of plafonds. Zo maakt
bijvoorbeeld de unieke vloerbevestiging
traploze aanpassingen mogelijk bij vloeren
met hoogteverschillen. Zelfborende schroeven
zorgen, in combinatie met allerlei verschillende
bevestigingen, voor een eenvoudige installatie.
Met de Snapper kunnen panelen snel aan elkaar
worden vastgezet. Er zijn speciale opvulstukken
beschikbaar voor het opvullen van de ruimte
tussen de panelen en de wanden en plafonds. Tot
de accessoires behoren ook diverse legplanken
met beugels voor veelzijdige opslag, evenals een
speciaal systeem voor het opbergen van ski’s.

EUROCILINDERSLOT
Sterke slotbehuizing voor Eurocilinder.

HANGSLOT MET AFDEKPLAAT
De Medium deur wordt geleverd met sterke hangslotplaatjes
die worden beschermd door een gelaste afdekkap.

BEVESTIGINGSPLAATJES VOOR HANGSLOTEN
UR SP volle plaatdeur met hangslotplaat

»ONZE PANELEN

ZIJN GEMAAKT VAN
100 % KWALITATIEF
HOOGWAARDIG STAAL.«

TROAX
SAFE.
18

Troax Safe is ons best beveiligde systeem voor het indelen
van opslagruimtes. Het is gebaseerd op het UX 550
gaaspaneel dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd
in de inbraakbeveiligingsnorm van de Zweedse bond
voor diefstalpreventie als het gaat om installaties voor
opslagruimtes. Troax Safe is geschikt voor ruimtes
die extra kwetsbaar zijn voor inbraakpogingen, zoals
opslagruimtes in flatgebouwen en fietsenstallingen.
Net als onze andere systemen zorgt Troax Safe voor
een lichte en goed verluchte omgeving waar branden
makkelijk kunnen worden ontdekt en geblust.

→ STERK, VEILIG.
→ MODULAIR.
→ KWALITEITSCONSTRUCTIE.

PANELEN

De veiligheid stond centraal bij de
ontwikkeling van de UX 550, onze meest
geavanceerde en meest veilige gaaswand.
De scheidingswand heeft speciale
profielen om het risico op mogelijke
inbraken tot een minimum te beperken.
Het systeem is getest en goedgekeurd
volgens SSF 1990-06-30/B. De UX 550
wordt vooral gebruikt voor opslagruimtes
in flatgebouwen, kelders en zolders
waar een extra hoog veiligheidsniveau
vereist is. Met het Troax gaaswandsysteem
kunt u vrijwel overal combineerbare
opslagruimtes creëren. Zo kan bijvoorbeeld Troax Safe worden aangevuld
met scheidingswanden uit de UX 450 en
UR 350 reeks.
DEUREN

ACCESSOIRES

Troax Safe is onderdeel van een systeem
met speciaal aangepaste bevestigingen.
Daarmee kunnen veilige opslagruimtes
worden geïnstalleerd in vrijwel alle soorten
gebouwen: smal of breed, lage of hoge
plafonds, rechte of schuine vloeren.
Het systeem is getest en goedgekeurd
door de Zweedse bond voor diefstal
preventie (SSF) en wordt gebruikt op
plaatsen die bijzonder kwetsbaar zijn voor
inbraakpogingen. Tot de Safe accessoires
behoren ook diverse legplanken met
beugels, evenals een speciaal systeem
voor het opbergen van ski’s.
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PANEEL (H × B)

Paneel UX 550

2.200 × 200 mm

Paneel UX 550

2.200 × 300 mm

Paneel UX 550

2.200 ×700 mm

Paneel UX 550

2.200 × 800 mm

Paneel UX 550

2.200 ×1.000 mm

Paneel UX 550

2.200 ×1.200 mm

Paneel UX 550

2.200 ×1.500 mm

DEUR TROAX SAFE UX 500 (H × B)

Deur UX 500, P 900

2.200 × 900 mm

Openingsmaat

1.860 × 860 mm

DEUR TROAX SAFE UX 550 (H × B)

Deur UX 550, EC 900

2.200 × 900 mm

Openingsmaat

2.000 × 810 mm

Deur UX 550, AC 900

2.200 × 900 mm

Openingsmaat

2.000 × 810 mm

INFORMATIE OPBOUW UX 550

Frame

30 × 20 ×1,5 mm

Draad

5,0 × 5,0 mm

Maaswijdte

50 × 50 mm

Oppervlaktebehandeling: Poedercoating, Grijs RAL 7037
Ook verkrijgbaar in andere RAL‑kleuren of gegalvaniseerde afwerking.
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De UX 550 cilinderdeur en de UX 500
hangslotdeur zijn ontworpen voor gebruik
in combinatie met de UX 550 gaaspanelen
in het Troax Safe systeem. Het systeem
met de UX 500 hangslotdeur is getest en
goedgekeurd door de Zweedse bond
voor diefstalpreventie (SSF) en de deur
kan worden gebruikt in ruimtes waar een
extra hoog veiligheidsniveau vereist is.
Het deurblad heeft een frame gemaakt
van stalen kokers 30 × 20 mm en twee
speciaal ontworpen dwarskokers voor
stevigheid en veiligheid. De deur is ook
voorzien van een speciaal ontworpen
afdekplaat die het hangslot extra beveiligt.
De maaswijdte is dezelfde als die van de
scheidingspanelen: 50 × 50 mm. De deuren
zijn gemakkelijk te gebruiken door mensen
met een lichamelijke handicap en zijn bij
levering klaar voor installatie.

TROAX SAFE

Onze gerenommeerde Troax Safe is de sterkste keuze die op de markt verkrijgbaar is. Het biedt een
systeem met slimme accessoires voor de meest diefstalgevoelige omgevingen. Aan de vloersteunen,
schroeven en bevestigingen hebben we het uniek ontworpen profielsysteem toegevoegd. Dit wordt
gebruikt op hoeken en tussen panelen en zorgt voor een ontzettend sterk systeem. De deur is verkrijgbaar
met een hangslot (UX 500) of een cilinderslot (UX 550).

PROFIELSYSTEEM
Het sterke profielsysteem
beveiligt de meest
blootg estelde delen van
de wand.

SCHROEVEN EN
V ERBINDINGEN
Onze schroeven en verbin
dingen zorgen voor een
snelle en veilige installatie.

VLOERSTEUN
Met de eenvoudige en unieke vloersteun
kan het systeem heel gemakkelijk worden
aangepast aan diverse omstandigheden,
zoals oneffenheden in de vloer.
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TROAX SAFE UX 500
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De UX 500 hangslotdeur is samen
met de UX 550 panelen en het
Troax Safe montagesysteem
gecertificeerd door de Zweedse
bond voor diefstalpreventie (SSF).

» BIJ DE ONTWIKKELING

VAN ONZE PRODUCTEN
STAAT UW VEILIGHEID
CENTRAAL.«

PANEEL
De systemen zijn gebaseerd op de UX 550,
maar kunnen ook worden gecombineerd
met de UX 450 of UR 350.

HANGSLOT MET AFDEKPLAAT
Deuren Troax Safe UX 500 maken gebruik
van een robuuste behuizing voor de
bescherming van het hangslot.

TROAX SAFE UX 500
De deur is een product met SBSC-
certificering en een geprefereerde
oplossing voor veeleisende omgevingen.

BIM.

ACCESSOIRES
GELUIDDEMPERS.
TROAX HEEFT EEN FAMILIE GELUIDDEMPERS DIE
HET ONAANGENAME GELUID VAN METAAL TEGEN
METAAL OF METAAL TEGEN BETON VERMINDEREN.
DEZE ACCESSOIRES HELPEN OM EEN BETERE
OMGEVING TE CREËREN MET MINDER LAWAAI IN
HET GEBOUW. WE ZIEN EEN TREND WAARBIJ STEEDS
MEER KLANTEN GELUIDSDEMPING VOORSCHRIJVEN
VOOR HUN PROJECTEN.
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Op troax.com kan u BIM-bestanden (Building
Information Models) downloaden in het formaat
ARCHICAD en AUTODESK REVIT. Deze kleine
CAD-bestanden bevatten alleen de nodige
fysieke en functionele kenmerken en zijn goed
te gebruiken wanneer grote bouwtekeningen
worden samengesteld.

GELUIDSDEMPENDE RUBBEREN LIJST
Een rubberen lijst die aan de muurbevestiging
is bevestigd om geluid te minimaliseren.

DEUREN SLUITEN ZONDER LAWAAI
Rubberen deurstopper met geluidsdemping
– voor een minimaal geluid bij het sluiten.

BE V EILIGING VAN EIGENDOMMEN TROA X

GELUIDSDEMPER VOOR HET PLAFOND
Een rubberen demper dat het geluid dat
zich verspreidt door het gebouw tot een
minimum beperkt.
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VOOR CLASSIC, DEUR UR 350.

Een ander onderdeel is de afdekplaat voor de
hangslotplaatjes. Het is dus mogelijk om de
oude te vervangen of gewoon de veiligheid
van een bestaande deur zonder beschermkap
te verbeteren.

VOOR MEDIUM, DEUR UX 450.

SKI-
OPSLAG.

Deur onze slimme en veilige manier om losse scharnieren, hangslotplaatjes en deurstops te monteren,
en door gebruik te maken van inzetmoeren, is het
nu mogelijk om verschillende opslagruimtes aan te
passen aan uw specifieke behoefte. Deuren kunnen
worden opgebouwd uit elk van onze standaard
wandpaneelbreedtes (200 mm, 300 mm, 500 mm,
700 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm en 1.500 mm).
De toepassing op deze pagina toont gastenopslag
in een Ski Lodge. Mogelijke toepassingen kunnen
alleen worden beperkt door uw verbeelding.
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RESERVE
ONDER
DELEN
HANGSLOT
PLAATJES.

Troax kan u voorzien van reserveonderdelen
als er nieuwe bevestigingsplaatjes nodig zijn na
bijvoorbeeld een poging tot inbraak. Lassen is niet
nodig, er moet alleen een gat geboord worden.
De oplossing bestaat uit een draadbus, die door
het aandraaien van de bout vanzelf in de koker
wordt gestoken. Zo kan de bevestigingsplaat
niet losgemaakt worden zonder eerst de deur
te openen.

VOOR SAFE, DEUR UX 500.

SLIMME
ACCESSOIRES.
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MET DE POPULAIRE OPSLAGSYSTEMEN
VAN TROAX BESCHIKKEN HUURDERS
OVER EEN HOOG BESCHERMINGSNIVEAU EN DE VEILIGHEID WAAR ZE
OP REKENEN. ALS U DE DEUR HEBT
GEVONDEN DIE HET BEST AANSLUIT
BIJ UW BEHOEFTEN KUNT U BIJ ONS
OOK TERECHT VOOR EEN BREED SCALA
AAN SLIMME EN UNIEKE ACCESSOIRES.
NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT
MET ONS OP. WWW.TROAX.COM

→ U-profiel

LOKAAL ÉN
WERELDWIJD
AANWEZIG.

TROAX IS VERTEGENWOORDIGD IN MEER
DAN 40 LANDEN EN HEEFT 24 EIGEN
VERKOOPKANTOREN. ONS DOEL IS HET
VERSTERKEN VAN ONZE WERELDWIJDE
POSITIE EN HET UITBREIDEN VAN ONZE
ACTIVITEITEN OP ALLE CONTINENTEN.

→ eind profiel

AANPASSINGEN TER PLAATSE
Met het eind-profiel en het U-profiel kunt u de breedte en
hoogte van een paneel ter plaatse aanpassen.

NUMMERPLAAT
Een optie voor bevestiging
aan een deurblad met een
aangepaste hoogte.

NUMMERING VOOR
OPSLAGRUIMTES
Wij kunnen als optie nummering leveren voor alle deuren.

DEURDRANGER
Als de deur altijd achter u
dichtgaat, voelt dat toch een
stuk prettiger.

KRACHTIGE
VISUALISATIE.
OVERZICHTSTEKENINGEN IN 2D EN 3D

VERSTERKINGSSET
VOOR DEUR, KIT COMBINE
Hiermee kunt u een deurblad
op maat maken en de sterkte
van het frame bewaren.

Bij Troax voorzien wij in uw behoeften via lokale
verkoopkantoren die worden ondersteund met
dagelijkse leveringen vanuit het grootste magazijn
ter wereld op het gebied van gaaspanelen, Troax
in Hillerstorp, Zweden.
STERKE MARKTSEGMENTEN

Onze systemen worden in drie segmenten
aangeboden: Machineafschermingen, Scheidings
wanden magazijnen en Beveiliging eigendommen.
1. MACHINEAFSCHERMINGEN

De moderne industrie met haar geavanceerde
processen vraagt allesomvattende veiligheids
oplossingen. Zo is er vooral veel behoefte aan het
regelen van toegang voor bevoegd personeel.
Onze gaaspanelen zijn gebaseerd op een
zorgvuldig ontwikkeld modulair systeem met
speciale aanpassingen waar dat nodig is.

2. SCHEIDINGSWANDEN MAGAZIJNEN

Troax kan voldoen aan alle eisen als het gaat om
opslag en veiligheid. Wij leveren producten voor
alle sectoren, van traditionele productiebedrijven
met hoge omloopsnelheden en volumes tot
faciliteiten met hoge opslagcapaciteit. Wij
kunnen voldoen aan al uw eisen en wij bieden
totaaloplossingen.
3. BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN

Of het nu gaat om nieuwbouw of om een
renovatie, wij zijn ervan overtuigd dat u onze
producten gemakkelijk in gebruik zult vinden.
Uw unieke behoeften en onze creativiteit
hebben bijgedragen aan onze voortdurende
productontwikkeling. Vandaar ons motto:
“Veilige opslag moet eenvoudig zijn”.
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