
PP Troax Classic

Volle plaatpaneel Type-P

Type-P is een kostenefficiënt, duurzaam en gemakkelijk 
monteerbaar afschermingssysteem. De geprofileerde 
staalplaten met alu-zink afwerking worden vooral 
gebruikt als voorwand in ruimtes waar al een redelijke 
externe bescherming is. De volle plaat maakt het ook 
onmogelijk om in de afgeschermde ruimte te kijken.

Type-P is compatibel met onze gaaspanelen UR350 en 
UX450 als tussenwanden of dak.
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DATA

Paneelafmetingen

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
2200 188
2200 290
2200 695
2200 800
2200 1005
 
Dikte plaat 0,5 mm, golving 19 mm
Bij het opbouwen van een wand, zullen de panelen elkaar 
ongeveer met 20 mm overlappen.
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ACCESSOIRES

.
Hoekprofiel 65x65x2200 gebruikt voor buitenhoeken
U-profiel UR 19x19x2200 verschillende lengtes
Koker UR L=2200 past tussen de panelen
 
Deuropties:
URSP volle plaat (standaard grijs RAL 7037), voor hangslot, 900 mm 
breed
UR P golfplaat, voor hangslot, 900 mm breed
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