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FÖRR Å D TROA X

Troax är en global utvecklare och leverantör av stålnätspaneler för maskinskydd, lager
och förråd. I denna broschyr presenterar vi våra lösningar för marknadssegmentet Förråd.
Vårt affärskoncept är att utveckla innovativa lösningar med stålnätspaneler för att skydda
människor, egendom och processer. Våra lätta men starka nätpaneler kan kombineras till
unika lösningar och är byggda för att klara de allra tuffaste testerna och miljöerna.
Läs mer om våra system på www.troax.com

I ÖVER 65 ÅR HAR VI UTVECKLAT
INNOVATIVA NÄTPANELSLÖSNINGAR FÖR
MASKINSKYDD, LAGER OCH FÖRRÅD.
I DAG ÄR VI MARKNADSLEDANDE
OCH VÅRA PRODUKTER FINNS ÖVER
HELA VÄRLDEN – DÄR DE SKYDDAR
MÄNNISKOR, EGENDOM OCH PROCESSER.

TROAX
TOTAL.

INOM PROPERTY PROTECTION
ERBJUDER VI KOMPLETTA SÄKERHETS
LÖSNINGAR SOM GER DIG EN SNABB,
SÄKER OCH ENKEL INSTALLATION
MED GARANTERAT HÖG SÄKERHET.
Våra system är anpassade och utformade för att passa dina
specifika behov och varje detalj är noggrant genomarbetad.
Våra system kan anpassas för alla typer av applikationsområden,
och med Troax Total får du en lösning som är:

TROAX ÄR ORIGINALET OCH EN PÅLITLIG PARTNER
FÖR FÖRVARINGSLÖSNINGAR.

» Garanterade produkter och installationer för att tillgodose
kundens specifika krav.

MONTERING ÄR EN
AV VÅRA TJÄNSTER
Troax erbjuder hjälp med montering och
installation av alla våra system. Om du väljer
att montera produkterna på egen hand,
medföljer alltid Troax tydliga användar
instruktioner och monteringsanvisningar, som
gör det enkelt att montera systemet på plats.

» Extremt hållfasta nätpanelslösningar.
» Produkter av högsta kvalitet och funktionalitet.

LOKAL NÄRVARO.
HÖG KAPACITET.
SNABBA
LEVERANSER.

» Våra system är mångsidiga och kan enkelt kombineras
med varandra, vilket gör dem till en god investering.
» Inbrottsskyddstestat av SSF.
» Hög kapacitet och snabba leveranser.
» Lokal närvaro - både service och support.
» Troax är din självklara partner för förrådslösningar i nya
byggnation och renoveringsprojekt.

FÖRR Å D TROA X

→ MONTERAD
→ GARANTERAD
→ SÄKER
→ SNABB
→ ENKEL

05

SKYDDA
DIN
EGENDOM.
06

5 TYP P

6 TROAXBUR
Troaxburen är en snabb och fristående
lösning för förvaring av farligt material
samt som skydd mot stöld eller skadegörelse. Troaxburen kan användas både
inomhus och utomhus.

4 AVSKILJARE

3 VINDSUTRYMMEN
Våra flexibla system kan enkelt anpassas
till de flesta förhållanden och utrymmen,
till exempel vindsutrymmen med snedtak.

Vårt avgränsningssystem är flexibelt och
kan med enkelhet anpassas till platser som
kan vara svåråtkomliga.

3
1
2
4

11

Förrådsväggar som är tillverkade av säkra
nätpaneler har många fördelar. Nätpaneler ger
bra ljus och god ventilation, och skyddar även
mot skadegörelse och inbrott. Troax erbjuder
flera system med nätpaneler samt ett brett utbud
av dörrar och lås med olika skyddsnivå. I kombination med Troax lagervägg kan nätsystemen
utformas för att passa de flesta utrymmen, även
dem med snedtak. Vi erbjuder även helt slutna
förrådslösningar som är skyddade från insyn.
Förrådsväggar i standardfärgen RAL 7037 finns
alltid tillgängliga för omedelbar leverans.

Typ P är ett priseffektiv och hållbart
förrådssystem. Den korrugerade plåten
ger en insynsskyddad förrådslösning.
Typ P är också kompatibelt med våra
nätförrådspaneler.

2 STÅLPANELER
UR SP är en säker, hållbar och lättmonterad
lösning som är utmärkt för situationer som
kräver skydd av privat egendom. UR SP kan
enkelt kombineras med våra andra typer
av nätpaneler för förråd.
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FÖRR Å D TROA X

TROAX ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV
FÖRVARINGSLÖSNINGAR OCH FÖRRÅDSSYSTEM. OAVSETT VILKA FÖRVARINGSBEHOV NI HAR, KAN TROAX SKAPA DEN
PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR ER.

1 GARAGE
Systemet bygger på vå ra modulära
nätpaneler och skydda r garageutrymmen
mot inbrott och skade görelse. Oavsett
vilken säkerhetsnivå d u väljer – standard
eller skräddarsydd – få r du ett säkert och
flexibelt garagesystem .

9
10

8
6
5

7

7 TROAX CLASSIC
Den här nätväggen passar bra för utrymmen som har bra skalskydd och där risken
för åverkan är liten. Kan också användas
som mellanvägg i kombination med andra
Troax-system.

8 TROAX MEDIU M
Troax Medium nätpa neler används främst
i utrymmen där det b ehövs ett bra skydd
mot objudna gäster. I kombination med
godkända lås minska r risken för inbrott.

9 TROAX SAFE
Detta är vår säkraste produkt. Det uppfyller kraven enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm för inbrottsskyddande
förrådsinredningar. Systemet är väl lämpat
för utrymmen som är särskilt utsatta för
inbrottsförsök.

10 DÖRRAR

11 CYKELFÖRVARING

Våra säkra och tröskellösa dörrsystem i
Classic- och Medium-serierna gör det
lätt att flytta egendom in och ut från
förrådsutrymmet.

Troax erbjuder säkert skydd för stöld
begärlig egendom som cyklar och
barnvagnar.

KOMBINERA VÅRA
SYSTEM FÖR
UNIKA LÖSNINGAR.
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1

2

GOLVSTÖD

Ett enkelt och unikt golvstöd som gör det
lätt att anpassa systemet till olika förhållanden, exempelvis ojämnt underlag.

SNAPPER MED TAKFÄSTE

Snappers används för fixering av paneler
så att mellanväggarna blir säkra och
starka, vilket i sin tur gör att takinfästningen blir extremt stark och hållbar.

3

UTFYLLNADSKIT

Utfyllnadskitet används i kombination
med utfyllnadsrör, som fästs i den
smarta profilen för att fylla öppningar i
väggsystemet.

VÅRA TRE FÖRRÅDSSYSTEM KAN KOMBINERAS PÅ OLIKA SÄTT FÖR ATT PASSA ERA
SÄKERHETS- OCH FÖRVARINGSBEHOV, OCH
GER EN INNOVATIV, KOSTNADSEFFEKTIV
OCH FRAMTIDSSÄKER LÖSNING.
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5

VÄGGFÄSTE

SKRUVAR OCH FÄSTELEMENT

Våra system bygger på självgängande
skruv i kombination med olika typer av
fästelement som ger extremt starka och
flexibla infästningar.

6

U-PROFIL

Våra U-profiler används för att täcka
skarpa kanter där justeringar gjorts.

6

3 700 mm

4

5

2

2 200 mm

3

1

DÖRR (H × B)

TYP AV DÖRR

2 200 ×750 mm

Classic, Medium

2 200 × 900 mm

Classic, Medium, Safe, UR‑P, UR SP

PANEL (H × B)

TYP AV PANEL

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

Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL‑färger.

→ MAXIMERAD FÖRVARING.
→ ENKEL INSTALLATION.
→ UNDERHÅLLSFRITT.

FÖRR Å D TROA X

FÖRR Å D TROA X

4

Med våra väggfästen kan paneler på
ett flexibelt sätt justeras och fästas i
angränsande konstruktioner.

TROAX
CLASSIC.

Troax Classic är ett utmärkt val av nätvägg för
lägenhetsförråd, källarförråd och vindsförråd
som redan har ett bra skalskydd eller där risken
för åverkan är liten. Nätpanelen släpper igenom
ljus och ger god ventilation samtidigt som man
ser igenom den. Man kan också snabbt upptäcka
och släcka eventuella bränder direkt genom
nätväggen. Tröskelfria dörrar gör det enkelt att
flytta föremål in och ut ur förrådet.

→ EKONOMISK LÖSNING.
→ ENKEL INSTALLATION.
→ LEVERANSKLAR
I VÅRT LAGER.

PANEL CLASSIC UR 350
Utgör grunden i Classic-systemet.

PANEL CLASSIC P
Det heltäckande alternativet i Classic-
systemet. Tjocklek 0,5 mm

LÅSBESLAG
Classic dörren levereras med beslag för
hänglås
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FÖRR Å D TROA X

PANEL (H × B)

Panel Classic

2 200 × 200 mm

Panel Classic

2 200 × 300 mm

Panel Classic

2 200 × 500 mm

Panel Classic

2 200 ×700 mm

Panel Classic

2 200 × 800 mm

Panel Classic

2 200 ×1 000 mm

Panel Classic

2 200 ×1 200 mm

Panel Classic

2 200 ×1 500 mm

DÖRR MED BESLAG FÖR HÄNGLÅS (H: 2 200 MM)

Dörr Classic P 750 H endast nät (öppning H: 1 860 mm)
Dörr Classic P 750 V endast nät (öppning H: 1 860 mm)
Dörr Classic P 900 H (öppning H: 2 000 mm)
Dörr Classic P 900 V (öppning H: 2 000 mm)

KOMPONENTER

Ram

19 ×19 ×1,0 mm

Tråd

2,5 × 2,5 mm

Nätmaska

50 × 50 mm

Nätalternativ

50 ×100 mm (endast väggpanel)

Ytbehandling

Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL‑färger.

Troax Classic är en tröskelfri nätpanel som bygger
på en svetsad rörkonstruktion i dimension
19 ×19 mm. Nätet består av pressvetsad tråd i
dimension 2,5 mm med maskstorlek 50 × 50 mm.
DÖRRAR

PANELER

» NÄTPANELER UTGÖR

GRUNDEN FÖR ALLA
VÅRA SYSTEM.«

REKOMMENDERADE HÄNGLÅS

TRÖSKELFRIA DÖRRSYSTEM
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FLEXIBEL HYLLA AV SPÅNSKIVA MED KONSOLER OCH
KLÄDSTÅNG

PANELER

INSYNSSKYDD

Om du behöver en nätvägg för ett utrymme med
liten inbrottsrisk, väljer du UR 350-panelen, som
utgör själva grunden i Troax Classic. Panelen ger
en ljus och ventilerad förrådsmiljö. UR 350 kan
också användas som mellanvägg mellan våra andra
system. Ramen har en svetsad rörkonstruktion
i dimension 19 ×19 mm. Nätet består av press-
svetsad tråd i dimension 2,5 mm med en nätmaska
motsvarande 100 × 50 mm eller 50 × 50 mm.
DÖRRAR

Våra säkra tröskelfria dörrar ger enkel passage,
i synnerhet för personer med fysisk funktionsnedsättning. Dörr UR 350 har en ram av stålrör med
diameter 30 × 20 mm, och två specialkonstruerade
tvärgående rör gör den säker och stabil. Maskstorleken är 50 × 50 mm, vilket gör det nästintill
omöjligt för en hand att ta sig igenom. Dörrarna
levereras förmonterade och är klara att monteras.
Dörrarna finns med höjd från 2 200 mm och finns i
flera olika färger, standardfärgen är grå.

Typ P består av paneler i korrugerad plåt med
alu-zink och är tänkta att användas som frontpanel. Plåtpanelerna kan användas tillsammans med
nätpaneler UR 350 och UX 450 som mellanväggar
eller tak.
TILLBEHÖR

Med Troax moduler och tillbehör kan installationen anpassas till nästan alla typer av utrymmen:
smala och breda, låg och hög takhöjd samt
lutande golv. Våra system bygger på självgängande skruv i kombination med en rad olika beslag
för starka och flexibla fixeringar. Våra snappers
används för stark och säker fixering av paneler,
vilket även gör takinfästningen extremt stark och
hållbar. Bland tillbehören finns olika hyllsystem
med konsoler.

FÖRR Å D TROA X

SVETSADE NUMRERADE SKYLTAR SOM STANDARD

TROAX
MEDIUM.

Troax Medium är ett system med nätväggar
för förvaringsutrymmen i lägenhetsbyggnader,
källare och vindar där det behövs ett relativt
starkt skydd mot oinbjudna gäster. I kombination
med godkända lås och förstärkta frontpaneler
minskar risken för inbrott. Eftersom det går att se
genom nätmaskorna ger panelerna en känsla av
säkerhet. De släpper igenom ljus och luften kan
cirkulera fritt. Eventuella bränder kan lokaliseras
snabbt och släckas från förrådets utsida.
PANEL UX 450
Utgör grunden i Medium-systemet.

→ MÅNGSIDIGT.
→ GOD GENOMSYNLIGHET.
→ UNDERHÅLLSFRITT.
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UR SP
En heltäckande lösning som skyddar
mot insyn.

PANEL (H × B)

2 200 × 200 mm

Panel Medium

2 200 × 300 mm

Panel Medium

2 200 × 500 mm

Panel Medium

2 200 ×700 mm

Panel Medium

2 200 × 800 mm

Panel Medium

2 200 ×1 000 mm

Panel Medium

2 200 ×1 200 mm

Panel Medium

2 200 ×1 500 mm

Troax Medium Panel UX 450 är en starkare variant
som bygger på en svetsad rörkonstruktion i
dimension 30 × 20 mm. Nätet består av pressvetsad tråd i dimension 3 × 3,75 mm med maskstorlek
50 × 50 mm.
DÖRRAR

PANELER

DÖRR MED BESLAG FÖR HÄNGLÅS (H: 2 200 MM)

Dörr Medium P 750 H endast nät (öppning H: 1 860 mm)
Dörr Medium P 750 V endast nät (öppning H: 1 860 mm)
Dörr Medium P 900 H (öppning H: 2 000 mm)

PANELER

Dörr Medium AC 900 V (öppning H: 2 000 mm)

Troax Medium baseras på nätpanelen UX 450,
ett alternativ när högre säkerhet efterfrågas.
Troax UX 450 är en stabil inbrottssäker nätvägg.
Panelen har en svetsad rörkonstruktion i dimension 30 × 20 mm, och nätet består av pressvetsade
trådar med dimension 3 × 3,75 mm. Maskstorleken
är 50 × 50 mm, vilket gör det i princip omöjligt att
få igenom en hand. Den smidiga monteringen
gör att UX 450 kan anpassas till nästan alla typer
av lokaler. Förrådssystemet passar i både smala
och breda utrymmen oavsett takhöjd, och är
kompatibelt med Troax UR 350 och Troax UX 550.

KOMPONENTER

DÖRRAR

Dörr Medium P 900 V (öppning H: 2 000 mm)
DÖRR REDO FÖR EURO-CYLINDER (H: 2 200 MM)

Dörr Medium EC 900 H (öppning H: 2 000 mm)
Dörr Medium EC 900 V (öppning H: 2 000 mm)
DÖRR REDO FÖR ASSA-CYLINDER (H: 2 200 MM)

Dörr Medium AC 900 H (öppning H: 2 000 mm)

Ram

30 × 20 ×1,25 mm

Tråd

3,0 × 3,75 mm

Nätmaska

50 × 50 mm

Ytbehandling

Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL‑färger.
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Panel Medium

FLEXIBEL HYLLA AV SPÅNSKIVA
Med konsoler och klädstång.

Dörr UX 450 ingår i systemet Troax Medium och
används tillsammans med UX 450 nätpaneler.
Den fungerar utmärkt i utrymmen med ett
relativt starkt yttre skydd. Hänglåsdörren har en
specialdesignad kåpa som skyddar hänglåset
och minimerar risken för inbrott. Dörrbladet har
en stålrörsram med dimension 30 × 20 mm och

två specialkonstruerade tvärgående rör som gör
dörren stabil och säker. Dörrarna är tröskelfria,
vilket gör dem handikappanpassade. De levereras färdiga för installation.
INSYNSSKYDD

UR SP är en heltäckande väggpanel som ger ett
utmärkt skydd mot inbrott. Den används främst
som frontvägg i utrymmen som redan har ett
relativt starkt yttre skydd. Plåtpanelerna gör
det omöjligt att se in i förrådet. I systemet finns
också heltäckande, solida dörrar som alternativ
till nätdörrar. Dörren är försedd med beslag för
hänglås. UR SP kan enkelt kombineras med våra
andra typer av förrådsväggar i nät.

ASSA CYLINDERLÅS
Starkt låshölje för ASSA-cylinder.

TILLBEHÖR
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Troax tillbehör gör det möjligt att anpassa
nätväggarna till de flesta lokaler, även med
lutande golv eller tak. Den unika golvfoten tillåter
exempelvis steglös höjdjustering vid ojämnt
golv. Självgängande skruv i kombination med
en rad olika beslag gör installationen enkel.
Vårt Snapper-beslag fäster snabbt panelerna i
varandra. Vi erbjuder specialprofiler som fyller ut
mellanrum mellan paneler, väggar och tak. Bland
tillbehören finns olika hyllsystem med konsoler.

EURO CYLINDERLÅS
Starkt låshölje för EURO-cylinder.

HÄNGLÅS MED KÅPA
Medium-dörrarna har ett kraftigt låsbeslag med svetsad
skyddskåpa för hänglås.

»VÅRA PANELER ÄR

LÅSBLECK FÖR HÄNGLÅS
UR SP metalldörr med låsbleck för hänglås.

TILLVERKADE AV 100%
HÖGKVALITATIVT STÅL.«

TROAX
SAFE.
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Troax Safe är vårt absolut säkraste system för
förrådsväggar. Det är baserat på UX 550 nätpanel,
som uppfyller kraven i Svenska Stöldskydds
föreningens norm för inbrottsskyddande
förrådsinredningar. Troax Safe är väl lämpat för
utrymmen som är särskilt utsatta för inbrottsförsök, till exempel lägenhetsförråd och rum för
cykelförvaring. Precis som våra andra system
ger Troax Safe en ljus och ventilerad förvaringsmiljö där det är lätt att upptäcka och släcka en
eventuell brand.

PANELER

→ STARK, SÄKER.
→ MODULUPPBYGGD.
→ KVALITETSKONSTRUKTION.

DÖRRAR

Säkerhet var främsta fokus under utvecklingen av
UX 550, vår mest avancerade och säkra nätvägg.
Väggen har specialprofiler för att minimera risken
för ett eventuellt inbrott. Systemet är testat och
godkänt enligt SSF 1990-06-30/B. UX 550 är
främst lämpat för lägenhetsförråd, källarförråd
och vindsförråd med extra höga säkerhetskrav.
Med Troax nätväggssystem kan du skapa
kompatibla förvaringsutrymmen nästan överallt.
Troax Safe kan till exempel kompletteras med
väggar från serierna UX 450 och UR 350.

TILLBEHÖR

Troax Safe ingår i ett system med specialanpassade monteringsbeslag, som gör det möjligt
att installera säkra förråd i nästan alla typer av
utrymmen: smala och breda, med låg och hög
takhöjd eller lutande golv. Systemet är testat och
godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)
och används i utrymmen som är speciellt utsatta
för inbrottsförsök. Till Troax Safe finns tillbehör
som hyllsystem med konsoler.
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PANEL (H × B)

Panel UX 550

2 200 × 200 mm

Panel UX 550

2 200 × 300 mm

Panel UX 550

2 200 ×700 mm

Panel UX 550

2 200 × 800 mm

Panel UX 550

2 200 ×1 000 mm

Panel UX 550

2 200 ×1 200 mm

Panel UX 550

2 200 ×1 500 mm

DÖRR TROAX SAFE UX 500 (H × B)

Dörr UX 500, P 900

2 200 × 900 mm
1 860 × 860 mm

DÖRR TROAX SAFE UX 550 (H × B)

Dörr UX 550, EC 900

2 200 × 900 mm

Dörröppning

2 000 × 810 mm

Dörr UX 550, AC 900

2 200 × 900 mm

Dörröppning

2 000 × 810 mm

KOMPONENTER UX 550

Ram

30 × 20 ×1,5 mm

Tråd

5,0 × 5,0 mm

Nätmaska

50 × 50 mm

Ytbehandling

Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL‑färger.

FÖRR Å D TROA X

FÖRR Å D TROA X

UX 550 cylinderlåst dörr och UX 500 dörr med
beslag för hänglås är tänkta att användas i
kombination med UX 550 nätpaneler i Troax
system Safe. Systemet med UX 500 dörr med
beslag för hänglås är testat och godkänt av
Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), och dörren
kan användas i utrymmen som kräver extra hög
säkerhetsnivå. Dörrbladet har en stålrörsram
med dimension 30 × 20 mm och två special
konstruerade tvärgående rör som gör dörren
stabil och säker. Dörren har en specialdesignad
skyddskåpa som skyddar hänglåset. Maskstorleken är den samma som hos nätväggarna:
50 × 50 mm. Dörrarna är handikappanpassade
och levereras klara för montering.

TROAX SAFE

Vårt välrenommerade Troax Safe är marknadens starkaste system för förrådsväggar med smarta tillbehör för miljöer som är extra utsatta för inbrottsförsök.
Utöver de vanliga montagetillbehören för golv och tak har vi lagt till unika
framtagna profiler vilket ger hörn och vägginfästningar med överlägsen styrka.
Dörrarna kan fås med hänglås (UX 500) eller cylinderlås (UX 550).

PROFILSYSTEM
Våra starka profiler säkrar
de mest utsatta delarna av
förrådsväggen

SKRUVAR OCH
FÄSTELEMENT
Våra skruvar och fästelement
ger snabb och säker installation.

GOLVSTÖD
Golvstöden har en unik
konstruktion som gör att det
går att anpassa systemets höjd
om underlaget är ojämnt.

TROAX SAFE UX 500

Troax UX 500 dörr med beslag
för hänglås är, tillsammans
med UX 550 väggpaneler och
Troax Safe montagetillbehör,
certifierad av Svenska stöld
skyddsföreningen (SSF).

21

FÖRR Å D TROA X

» VÅRA PRODUKTER

ÄR UTVECKLADE MED
FOKUS PÅ SÄKERHET.«

PANEL
Systemet bygger på UX 550, men kan
kombineras med UX 450 eller UR 350.

HÄNGLÅS MED KÅPA
Dörren Troax Safe UX 500 har en stabil
heltäckande svetsad skyddskåpa som
skyddar hänglåset.

TROAX SAFE UX 500
Dörren är en SSF-certifierad produkt,
och en föredragen lösning för krävande
miljöer.

BIM.

TILLBEHÖR
LJUDDÄMPARE.
TROAX HAR ETT PRODUKTSORTIMENT AV LJUD
DÄMPARE SOM REDUCERAR OVÄLKOMNA LJUD
SOM KAN UPPSTÅ METALL MOT METALL ELLER
METALL MOT BETONG. DE HÄR TILLBEHÖREN
HJÄLPER TILL ATT SKAPA EN BÄTTRE LJUDMILJÖ
I BYGGNADEN. VI SER EN TREND I ATT FLER
KUNDER FÖRESKRIVER LJUDDÄMPNING FÖR
SINA PROJEKT.

På troax.com kan du ladda ner BIM-filer (Building
Information Models) i formaten ARCHICAD
och AUTODESK REVIT. Dessa små CAD-filer
innehåller de grundläggande fysiska och
funktionella egenskaperna och kan med fördel
användas när stora husritningar sätts samman.

LJUDDÄMPANDE GUMMILIST
En gummilist fästs vid väggfästet för att
minimera oljud.
TYST STÄNGNING
Ljuddämpande dörrstopp i gummi ger
tyst stängning och förhindrar spridning av
ljud i fastigheten.
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LJUDDÄMPANDE TAKFÄSTE
Ett gummifäste som minimerar ljud som
sprider sig uppåt i byggnaden.
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RESERV
DELAR
HÄNGLÅS
BESLAG.

Troax tillhandahåller reservdelar utifall ett tillbud
skett och behovet av nya hänglåsbeslag är stort.
Ingen svetsning behövs, bara ett hål att borra.
Nyckeln till denna lösning är den invändiga
muttern som försänks i röret när bulten dras åt.
Hänglåsbeslaget kan inte lossas utan att först
öppna dörren.
En annan reservdel är skyddsbygel för hänglås
beslag. Det är möjligt att ersätta en gammal
bygel eller bara uppgradera säkerheten på en
existerande dörr utan bygel.

SKID
FÖRRÅD

Med hjälp av vårt smarta och säkra sätt att
montera lösa gångjärn, hänglåsbeslag och
dörrstopp med hjälp av invändiga muttrar är det
nu möjligt att helt anpassa förrådsstorleken efter
behovet. Dörrar kan tillverkas av våra standardpaneler med bredder som är 200 mm, 300 mm,
500 mm, 700 mm, 800 mmm, 1 000 mm, 1 200 mm,
och 1 500 mm. Bilden visar ett gästförråd på en
skidanläggning men användningsområdena kan
vara oändliga och begränsas bara av din fantasi.
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FÖRR Å D TROA X

FÖR CLASSICDÖRR UR 350.

FÖR MEDIUMDÖRR UX 450.

FÖR SAFEDÖRR UX 500

SMARTA
TILLBEHÖR.
TROAX POPULÄRA FÖRRÅDSSYSTEM
GER INNEHAVARNA DEN HÖGA NIVÅ
AV SKYDD OCH SÄKERHET SOM DE
FÖRVÄNTAR SIG. NÄR NI HITTAT DEN
DÖRR SOM BÄST MOTSVARAR ERA
BEHOV, KAN VI OCKSÅ ERBJUDA EN
RAD SMARTA OCH UNIKA TILLBEHÖR.
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.
WWW.TROAX.COM

→ U-profil

LOKAL OCH
GLOBAL
NÄRVARO.

TROAX FINNS REPRESENTERAT I ÖVER
40 LÄNDER OCH HAR 24 EGENÄGDA
SÄLJBOLAG. VI ARBETAR FÖR ATT STÄRKA
VÅR POSITION GLOBALT OCH UTÖKA VÅR
VERKSAMHET PÅ ALLA KONTINENTER.

→ END-profil

MODIFIERING PÅ PLATS
Med END- och U-profil kan du anpassa höjd och bredd på plats.
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NUMMERSKYLT
Ett tillbehör som fästs på
dörrbladet om dörren har
standardhöjd.

FÖRRÅDSNUMRERING
Vi kan erbjuda numrering för
alla dörrar.

DÖRRSTÄNGARE
Se till att dörren alltid stängs
bakom dig för extra trygghet.

TYDLIG
VISUALISERING.
RITNINGAR OCH ÖVERSIKTSBILDER I 2D OCH 3D

DÖRRFÖRSTÄRKNING,
KIT KOMBINATION
Gör att dörrbladet kan kapas
till rätt storlek på plats med
bibehållen styrka.

Troax lokala försäljningskontor tillgodoser era
behov med dagliga leveranser från världens
största lager med nätpaneler, Troax i Hillerstorp.

2. LAGER

Våra system är indelade i tre marknadssegment:
Maskinskydd, lager och förråd.

Troax kan tillgodose alla era förvarings- och säkerhetsbehov. Vi levererar kompletta lösningar till alla
typer av lagermiljöer – allt från automatlager, lager
och industriväggar samt rasskydd för pallställ. Vi kan
tillgodose alla era behov och erbjuder kompletta
lösningar.

1. MASKINSKYDD

3. FÖRRÅD

STARKA MARKNADSSEGMENT

Dagens moderna industri har med sina
avancerade processer höga krav på säkerhet.
I synnerhet finns det stort behov av kontrollerad
åtkomst för behörig personal. Våra nätpaneler
bygger på ett noggrant genomtänkt modulsystem med möjlighet till specialanpassning.

Oavsett om det är nyproduktion eller renovering av
en fastighet, är vi övertygade om att ni kommer att
tycka att våra förrådsprodukter är effektiva och säkra.
Era unika behov och vår kreativitet har bidragit till vår
ständiga produktutveckling, och har även gett upphov
till vårt motto: ”Det ska vara enkelt att förvara säkert.”

202104-6231-SV

MAKING YOUR WORLD SAFE
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