
Combi Fix Systeem

Smart Fix en Rapid Fix gecombineerd

Het Combi Fix systeem combineert ons Rapid Fix en 
Smart Fix systeem door gebruik te maken van de 
onderste Rapid Fix beugel met gleuf waar het paneel in 
haakt en de bovenste Smart Fix beugel die zeer sterk 
is. Zo krijgt u een stevig systeem dat nog steeds flexibel 
is wanneer u toegang tot de machine nodig heeft voor 
bijv. onderhoud.

Combi Fix voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn. 
De bevestigingen blijven verbonden met de 
afscherming, zelfs wanneer het systeem gedemonteerd 
wordt.
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DATA

Staanders

Staander 60 x 40 x 1,5 mm
1400 mm hoog
2200 mm hoog
3000 mm hoog
Standaardkleuren grijs RAL 7037 en zwart RAL 9005. 
Hoogtes 1400 mm en 2200 mm ook verkrijbaar in geel RAL 
1018 zonder meerprijs. Elke RAL kleur is verkrijgbaar op 
aanvraag.

Beugels

Kit beugel Combi Fix
Kit beugel Combi Fix rechtse hoek
Kit beugel Combi Fix linkse hoek
Deurkit
 
Alle beugels zijn vervaardigd uit staal, gegalvaniseerd of 
verzinkt.
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Panelen

ST20 Gaas, frame 19 x 19 mm
ST30 Gaas, frame 30 x 20 mm
STPC Polycarbonaat
URSP Volle plaat

Voor details van de verschillende panelen, zie aparte 
productfiches

Het Combi Fix systeem is, met de standaard 60x40
staander en de ST30 of ST20 gaaspanelen, getest om een
impact van 1000 Joule te weerstaan.
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