
PP Troax Safe

Deur UX500 hangslot

De Troax Safe UX500 deur is ontworpen om te worden 
gebruikt bij het UX550 paneelsysteem en is geschikt 
voor bergruimtes waar het hoogste niveau aan 
bescherming nodig is. Het maakt deel uit van een 
systeem met speciaal aangepaste installatieprofielen. 
Het systeem is getest en goedgekeurd door de Swedish 
Theft Prevention Association (SSF) en wordt gebruikt in 
ruimtes waar er veel risico is op inbraakpogingen. Het 
deurblad heeft een 30x20 mm stalen frame en 2 
horizontale kokers om stabiliteit en sterkte te bieden. 
De mazen van 50x50 mm maken het onmogelijk met 
de handen door het gaas te reiken. De deuren worden 
voorgemonteerd geleverd, klaar om te installeren.
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DATA

Deurafmetingen

Totale hoogte 
(mm)

Hoogte deuropening 
(mm)

Totale breedte 
(mm)

2200 1860 900
Maaswijdte: 50x50 mm, frame deurblad 30x20x1,5 mm, 
draad 5x5 mm, zonder drempel. Standaardkleur is grijs RAL 
7037. Op verzoek kunnen we ook eender welke andere RAL-
kleur leveren of een gegalvaniseerde uitvoering.
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