
Caelum systeem (MHL)

Caelum modulaire gaaswanden

Caelum is een systeem dat modulaire gaaspanelen 
omvat, speciaal ontwikkeld voor de verdeling van 
fabrieken en magazijnen. De flexibiliteit van het 
systeem maakt dat het een kostefficiënte oplossing is. 
Het systeem is verkrijgbaar in verschillende 
veiligheidsniveaus en is gemakkelijk te monteren. 
Panelen zijn opgebouwd uit sterkte, duurzame frames 
en zijn verkrijgbaar in volgende types: UR325, UR350, 
UX450 en volle plaat UR SP. Troax biedt een breed 
gamma aan staanders en bevestigingen om de panelen 
aan vloer en plafond vast te maken. Standaardkleur is 
grijs RAL 7037. Op aanvraag zijn alle RAL-kleuren 
verkrijgbaar. Voor buitentoepassingen is er ook een 
gegalvaniseerde versie.
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DATA

Staanders

Staander 60x40x1,5 mm
2200 mm hoog
3000 mm hoog

Vloersteunen

Vloersteun
UX tussensteun
UX eindsteun
UR tussensteun
UR eindsteun

Bevestigingen

Beugel voor staander 60x40
Bout M8x55
Bout M8x35
Flensmoer M8

Staanders

Staander 60x40x1,5 mm
2200 mm hoog
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Vloersteunen

Vloersteun
UX tussensteun
UX eindsteun
UR tussensteun
UR eindsteun

Bevestigingen

Beugel voor staander 60x40
Bout M8x55
Bout M8x35
Flensmoer M8

Panelen

UR325 (frame 19x19; maas 25x25)
UR350 (frame 19x19; maas 50x50)
UX450 (frame 30x20; maas 50x50)
Volle plaat UR SP (frame 19x19, staalplaat 0,7 mm)

Panelen

UR325 (frame 19x19; maas 25x25)
UR350 (frame 19x19; maas 50x50)
UX450 (frame 30x20; maas 50x50)
Volle plaat UR SP (frame 19x19, staalplaat 0,7 mm)
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