
Caelum Staander 80x80

Robuuste staander

Caelum is een modulair gaaswandensysteem dat 
gecombineerd kan worden met de staander 80x80 
mm. Deze staander is speciaal ontwikkeld voor 
productie- en magazijnomgevingen waar een een 
sterke en robuuste vrijstaande wand benodigd is. De 
flexibiliteit van het systeem creëert een veelzijdige 
oplossing. Het systeem is verkrijgbaar in 
dezelfde beveiligingsconfiguraties als de standaard 
Caelum wanden en valt even gemakkelijk te 
monteren. De panelen zijn vervaardigd uit sterke, 
duurzame stalen frames en zijn beschikbaar in gaas 
UR325, UR350, UX450, UX550 en volle plaat 
URSP. Troax biedt ook een breed gamma aan staanders 
en bevestigingen om de panelen aan vloer en plafond 
te bevestigen.
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  DATA

Systeemcomponenten

29801521 Staander 80x80x2200
29801531 Staander 80x80x3000
36700279 Beugel 80x80 staander
89200104 Afdekdop 80x80 zwart
36700749 Kit koppelstuk 80x80
36500851 Koppelstuk 80x80 L=2200
36500891 Koppelstuk 80x80 L=1260

Standaardkleur is grijs RAL7037. Op verzoek is elke RAL-
kleur verkrijgbaar.
Alle bevestigingen zijn vervaardigd uit staal, gegalvaniseerd 
of verzinkt.
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Panelen

UR300 Maas 50x100 mm, frame 19x19 mm
UR350 Maas 50x50 mm, frame 19x19 mm
UX450 Maas 50x50 mm, frame 30x20 mm
UX550 Maas 50x50 mm, frame 30x20 mm, draad 5 

mm
URSP Volle plaat 0,7 mm, frame 19x19 mm
 
Voor meer informatie over onze panelen, zie de betreffende 
productbladen.
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