
PP Troax Classic

Deur UR350

De UR350 deur is ontworpen om te gebruiken bij het 
UR350 paneelsysteem en is geschikt voor ruimtes waar 
reeds een zeer goede externe bescherming en weinig 
risico op inbraak is. Het deurblad is opgebouwd uit een 
30x20mm kokerframe en twee horizontale kokers voor 
de sterkte en stabiliteit. De mazen van 50x50mm 
maken het onmogelijk om met de handen door het 
gaas te reiken. De deuren worden voorgemonteerd 
geleverd, klaar om te monteren.
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DATA

Deurafmetingen

Totale hoogte 
(mm)

Hoogte deuropening 
(mm)

Totale breedte 
(mm)

2.200 1.835 750
2.200 1.975 900
Maaswijdte: 50x50 mm, frame deurblad 30x20 mm, draad 
3x3,75 mm
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ACCESSOIRES

Cutting profiel om panelen in de hoogte aan te passen
End-profiel UR/UX L=2200 om panelen in de breedte aan te passen
U-profiel UR 19x19x2200 om panelen in hoogte en breedte aan te 

passen
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