
Rasskydd Musca

Nätvägg UR 325

Våra UR 325 paneler har en maskbredd på 25x25 mm 
och är en idealisk lösning för att skapa en säker 
arbetsmiljö. Panelen är konstruerad av en nätvägg 
svetsad till en ram och är ett perfekt skydd mot 
fallande gods från exempelvis pallställ. 

Rasskyddet är ett effektivt sätt att skydda gångvägar 
och pallgångar från onödiga olyckor. Maskbredden gör 
panelen lämplig för lokaler som kräver hög säkerhet. 
Både för förvaring av aerosoler och farligt eller 
värdefullt gods. UR 325 finns i bredd från 700 till 1500 
mm och i höjd antingen 1100 eller 2200 mm. 

Troax kan leverera galvaniserade paneler i valfri 
färg. Vår gråa standardfärg gör det lätt att övervaka 
det skyddade området.
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FAKTA

Panelmått

Höjd (mm) Bredd (mm)
2200 1500
2200 1200
2200 700
1100 1500
1100 1200
1100 700
Maskstorlek: 25x25 mm, ram 19x19 mm, tråd 2,5x2,5 mm 
Standardfärg: Grå RAL 7037
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TILLBEHÖR

Kapprofil används vid paneljustering på plats, finns i flera 
bredder

Kit Musca paneler Bultar, muttrar och brickor för paneler
Kit Musca high assembly Om skyddet är högre än hyllan
Kit Musca konsol 10 paket klämmor
För information om konsoler till pallhyllor, se separat produktblad Rasskydd 
Musca.
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Huvudkontor: Troax Nordic AB Box 89 330 33 Hillerstorp Sverige Telefon 0370 828 00 Fax 0370 828 11 info.se@troax.com www.troax.com
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