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MAKSYMALIZUJ PRZECHOWYWANIE.
ŁATWA INSTALACJA.

BEZ KONIECZNOSCI KONSERWACJI.
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Panel UX 450 to podstawa systemu Medium. Panel z pełnej blachy dla ochrony

prywatności.

Półka z płyty wiórowej.

Troax Medium bazuje na panelu siatkowym UX 450,

który jest alternatywą, która odpowiada potrzebie

wyższego poziomu ochrony. Troax UX 450 to stabilna

przegroda z siatki, która chroni przed włamaniem. 

Siatka, zbudowana ze spawanych w prasie drutów

3x3,75 mm, jest przyspawana do ramy rurowej

 30x20 mm dla zwiększenia wytrzymałości. Oczko 

siatki 50x50 mm sprawia, że   prawie nie da się przebić

dłonią. Płynny montaż sprawia, że   UX 450 można

dostosować do niemal każdego rodzaju pomieszczeń. 

Ten system przechowywania pasuje zarówno do wąskich, 

jak i szerokich przestrzeni, niezależnie od wysokości sufitu. 

Jest kompatybilny z Troax UR 350 i Troax UX 550. Panel 

jest dostępny w 8 szerokościach od 200 mm do 1500 mm.

Drzwi na wkładkę EURODrzwi na wkładkę EURO

Drzwi na wkładkę ASSA 

Drzwi UX 450 wchodzą w skład systemu Troax Medium

do stosowania w połączeniu z panelami siatkowymi 

UX 450 lub panelami UR 350 jako ściankami działowymi.

Skrzydło posiada ramę wykonaną z rur stalowych 

30×20 mm oraz dwie specjalnie zaprojektowane rury 

poprzeczne, dzięki czemu jest stabilne i bezpieczne. 

Drzwi te są bezprogowe, dzięki czemu są łatwe w 

obsłudze dla osób niepełnosprawnych i dostarczane 

są gotowe do montażu. Drzwi są dostępne w wysokościach

od 2200 mm i występują w dwóch standardowych 

szerokościach, 750 mm i 900 mm.
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UR SP to solidna ściana działowa, która zapewnia wyjątkową

ochronę przed włamaniem. Stosowana głównie jako ściana

frontowa w pomieszczeniach, które mają rozsądny 

poziom ochrony zewnętrznej. Panele z blachy uniemożliwiają 

podejrzenie co jest w środku magazynu. 

Ten system obejmuje również solidne drzwi będące alternatywą 

dla drzwi siatkowych. Drzwi wyposażone są w zamknięcie na 

kłódkę. UR SP można łatwo łączyć z innymi naszymi

typami przegród magazynowych wykonanych z siatki.

Ochrona z pełnej blachy

Akcesoria

Akcesoria Troax umożliwiają dostosowanie przegród

siatkowych do większości pomieszczeń, co czyni je 

wszechstronnym rozwiązaniem we wszystkich sytuacjach. 

Na przykład unikalna stopka podłogowa umożliwia 

bezstopniową regulację w przypadku nierównej podłogi. 

Wkręty samogwintujące w połączeniu z różnymi 

mocowaniami ułatwiają instalację. 

Nasze zestawy montażowe Snapper umożliwiają szybki 

i precyzyjny montaż paneli. Dostępne są specjalne 

sekcje, aby wypełnić wszelkie szczeliny powstałe między 

panelami a ścianami i sufitem.

W asortymencie akcesoriów znajdują się również różne

systemy półek z uchwytami do wszechstronnego 

umieszczenia, a także specjalny system

do przechowywania nart.
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SZAFKI.
Mamy zarówno system Single Locker, jak i system Double Locker. 

Przykładowe zastosowania to szafki golfowe, przechowalnia nart, przechowywanie narzędzi, 

przechowywanie sprzętu w halach sportowych oraz przechowywanie towarów konsumpcyjnych. 

Dzięki naszemu sprytnemu sposobowi montażu luźnych zawiasów, płyt zabezpieczających

i ograniczników drzwi, za pomocą nakrętek wciskanych, drzwi w naszym systemie Single Locker 

mogą być tworzone z każdej z naszych ośmiu standardowych szerokości paneli ściennych. 

Umożliwia to dostosowanie różnych przestrzeni do przechowywania w zależności od 

konkretnych potrzeb.

Nasz system Double Locker jest dostępny w dwóch standardowych szerokościach drzwi, 

500 mm i 800 mm, ale głębokość ma taką samą elastyczność jak Single Locker, 

wykorzystując wszystkie osiem standardowych szerokości paneli.
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CZESCI  ZAMIENNE
ZABEZPIECZENIA 
DRZWI.

,
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Troax może dostarczyć części zamienne, jeśli zdarzył się wypadek,

a potrzeba nowych płyt zabezpieczających jest pilna. Nie jest potrzebne 

spawanie, tylko otwór do wywiercenia. Kluczem do tego rozwiązania jest 

wkładana nakrętka, którą wsuwa się samoczynnie do rury poprzez do

kręcenie śruby. Wówczas nie można odkręcić płyty zabezpieczającej bez 

uprzedniego otwarcia drzwi. Kolejną częścią zamienną jest osłona na płyty 

zabezpieczające. Można więc wymienić stare drzwi lub po prostu zwiększyć 

bezpieczeństwo istniejących drzwi bez osłony.




