
PP Troax Medium

Gaaspaneel UX450

UX450 is een sterk gaaspaneel met goede bescherming 
tegen inbraak. Troax UX450 wordt vooral gebruikt als 
afscherming op locaties waar reeds een redelijke 
externe bescherming is. UX450 is compatibel met 
UR350 en UX550. Troax modulaire 
gaaspaneelsystemen maken het mogelijk om 
gescheiden bergingen te maken in eender welke 
ruimte, of het nu om nieuwbouw gaat of om renovatie. 
De mazen van 50x50 mm maken het onmogelijk om 
met uw hand door de mazen te reiken.
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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
Maaswijdte: 50x50 mm, frame 30x20 mm, draad 3x3,75 mm
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ACCESSOIRES

Cutting profiel om panelen in hoogte aan te passen
End-profiel UR/UX L=2200 om panelen in breedte aan te passen
U-profiel UX 30x20x2200 om panelen in breedte en hoogte aan te 

passen
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