
Smart / Rapid / Combi Fix (MG)

Gaaspaneel ST20

Het ST20 paneel is een lichter veiligheidspaneel met 
een frame van 19 x 19 mm. Alle horizontale draden 
worden in het frame gelast en de verticale draden 
worden op de dwarsbuizen gepuntlast. Dit geeft een 
gaaspaneel met een stevige rasterstructuur zodat het 
paneel zeer sterk wordt en bestand tegen impacts. Het 
ST20 paneel is getest om een impact van 1600 Joule te 
weerstaan in ons Smart Fix systeem. De smalle 
maaswijdte laat een veiligheidsafstand van 120 mm tot
het gevaar toe. Standaardpanelen zijn verkrijgbaar in 8 
breedtes, van 200 mm tot 1500 mm en hoogtes van 
2.050 mm of 1.250 mm.

Troax kan gaaspanelen en systemen leveren in elke 
RAL kleur. Ons standaard grijs RAL 7037 creëert echter 
de beste condities voor goede zichtbaarheid over de 
gevarenzone.
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DATA

Systeemhoogte 1400 mm

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
1250 200
1250 300
1250 500
1250 700
1250 800
1250 1000
1250 1200
1250 1500

Systeemhoogte 2200 mm

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
2050 200
2050 300
2050 500
2050 700
2050 800
2050 1000
2050 1200
2050 1500
Maaswijdte: 20x100 mm, frame 19x19 mm, draad 3x3 mm
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ACCESSOIRES

Speciale maten: ofwel leveren 
we maatwerk uit de fabriek; 
ofwel kan het paneel ter 
plaatse aangepast worden.
 
Snapper - vervangt de 
staander en koppelt 2 
panelen aan elkaar
End profile - om panelen in 
breedte aan te passen.
Edge cover - bedekt scherpe 
randen van uitsnijdingen in 
het gaas
Cut profile - om panelen in 
hoogte aan te passen.

ST20 panelen zijn getest op een impact van 1600 Joule te weerstaan, afhankelijk 
van het bevestigingssysteem en de staanders.
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