
MHL Caelum

Gaaspaneel UX450

Caelum gaaswanden zijn modulair en verkrijgbaar in 
verschillende breedtes en hoogtes. Ze zijn geschikt 
voor industriële opslagtoepassingen en bieden 
veiligheid waar nodig. De panelen kunnen ter plaatse 
aangepast worden om zo in eender welke ruimte te 
passen. Hoogtes kunnen variëren van 800 mm tot een 
volledige wand van vloer tot plafond. De panelen 
worden opgebouwd uit een stevig gelast frame dat 
extra kracht biedt. Het systeem is volledig 
demonteerbaar en verplaatsbaar en laat natuurlijk licht 
en ventilatie door. Panelen worden standaard voorzien 
van een epoxycoating in grijs RAL 7037, maar zijn op 
verzoek in elke RAL kleur verkrijgbaar. Voor 
buitentoepassingen of koude en vochtige omgevingen 
kunnen we ook gegalvaniseerde materialen leveren.
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DATA

Paneelafmetingen

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
2200 200
2200 300
2200 500
2200 700
2200 800
2200 1000
2200 1200
2200 1500

Paneelafmetingen opzetstukken

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
800 200
800 300
800 500
800 700
800 800
800 1000
800 1200
800 1500
Maaswijdte: 50x50 mm, frame 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 UX 20x30x2200 om panelen in de breedte en hoogte aan te 

passen
Vloersteun UX eindsteun of tussensteun
Plafondsteun UR/UX in lengtes 500 en 1000 mm
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