
Förrådssystem Caelum

Panel UR 325

Caelum är ett modulärt nätväggssystem som finns 
tillgängligt i en rad olika bredder och längder och 
passar utmärkt som industriförråd. Panelerna kan 
monteras på plats för säkerhet och passar i alla 
utrymmen. De finns i höjder från 800 mm upp till att 
täcka hela vägen från golv till tak. Panelen är 
konstruerade med en robust svetsad ram som ger ökad 
styrka. Systemet kan när som helst monteras ned och 
flyttas och tål dagsljus och ventilation. Paneler 
levereras pulverlackerade med vår grå standardfärg 
RAL7037. Vid önskemål kan andra RAL-färger också 
erbjudas. Paneler kan också levereras galvaniserade 
för bruk utomhus eller i kalla lagerlokaler.
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FAKTA

Paneldimensioner vägg

Panelhöjdt (mm) Panelbredd (mm)
2200 200
2200 300
2200 500
2200 700
2200 800
2200 1000
2200 1200
2200 1500

Paneldimensioner översektion

Panelhöjd (mm) Panelbredd (mm)
800 200
800 300
800 500
800 700
800 800
800 1000
800 1200
800 1500
Mesh size: 25x25 mm, tube 19x19 mm, wire 2,5x2,5 mm
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TILLBEHÖR

Kapprofil används vid höjdkapning på plats, finns i flera 
bredder

END profil UR/UX L=2200 används vid längdkapning på plats
U-profil UR 19x19x2200 används vid höjd- och urkapning på plats
Golvfot UR golvfot
Takfäste UR finns i längder 500 och 1000 mm
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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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