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Från parkering under 
tak till stöldskyddat garage.

Stoppar biltjuvar och vandaler

När Troax garagesystem installeras i stöldutsatta områden märker 
boende, polis och försäkringsbolag att tillgrepp på bilar och biltillbehör 
minskar. Detta resulterar i nöjdare hyresgäster, bättre utnyttjande av 
garagen och därmed större hyresinkomster. 

 

Nätväggar passar alla lokaler

Troax garageinredning byggs upp av ett flexibelt modulsystem, som 
gör det enkelt att installera i befintliga utrymmen. Frontväggen bärs 
upp av teleskopstolpar, vilket gör det enkelt att bygga en heltäckande 
vägg oavsett takhöjd och golvlutning. Väggarna kan dessutom anpas-
sas till ventilationstrummor, balkar, pelarvoter och liknande. 

Skjutportar utan golvskenor

Garagets frontvägg byggs helt eller delvis av skjutportar som hänger 
med kullagrade hjul på överliggande skena. I nederkant löper porten i 
styrskenor på stolparna. Garagen kan byggas för en eller upp till fyra 
bilar, beroende på hur mellanväggarna placeras. Mellanväggarna kan 
förses med hyllor, däckställ, cykelkrokar, med mera. 

Garage för mc, moped och cykel

Även motorcyklar och andra tvåhjulingar parkeras betydligt säkrare 
med mellanväggar, som skapar låsbara garageplatser för varje enskild 
hyresgäst.

Ytbehandling görs efter kundens 
önskemål. Standard är grå pulverlack.

Skjutportarna skräddarsys för bästa 
anpassning till utrymmet. De är kullag-
erhängda och kan enkelt skjutas i sidled.

Nätväggarna kan anpassas till olika takhöjder.

Bilar är dyrbara och ömtåliga. Ett stort garage med många bilar och okända människor är inte 
lika tryggt som ett enskilt garage för din bil. Med Troax nätväggar är det möjligt att göra enskilda 
garage även i parkeringshus.
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Troax system skapar stöldsäkra utrymmen i storgarage. 

Säkra garageplats ger trygga och nöjda hyresgäster. 

Garageportar och mellanväggar är helt kundanpassade. 

Frontvägg/garageport anpassas efter markplanets lutning.

För närmare produktinformation se var hemsida www.troax.com

Fördelar med Troax garagesystem
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