
Nätvägg UX550

Nätvägg UX550

Troax UX550 är vår mest avancerade och säkra 
nätvägg. Väggen har specialprofiler för att minimera 
risken för ett eventuellt inbrott. Systemet är testat och 
godkänt enligt EN1627-30. Troax UX550 används främst 
i utrymmen med extra stora säkerhetskrav och går att 
komplettera med mellanväggar från Troax UX450 och 
Troax UR350. Med Troax nätväggssystem kan du skapa 
förrådsutrymmen i stort sätt var som helst. 
Maskstorleken är 50x50 mm vilket gör det nästintill 
omöjligt för en hand att ta sig igenom.

Nätvägg UX550

Troax UX550 är vår mest avancerade och säkra 
nätvägg. Väggen har specialprofiler för att minimera 
risken för ett eventuellt inbrott. Systemet är testat och 
godkänt enligt EN1627-30. Troax UX550 används främst 
i utrymmen med extra stora säkerhetskrav och går att 
komplettera med mellanväggar från Troax UX450 och 
Troax UR350. Med Troax nätväggssystem kan du skapa 
förrådsutrymmen i stort sätt var som helst. 
Maskstorleken är 50x50 mm vilket gör det nästintill 
omöjligt för en hand att ta sig igenom.

FAKTA

Mått

Panel Höjd (mm) Panel Bredd (mm)
2200 200
2200 300
2200 700
2200 800
2200 1000
2200 1200
2200 1500
Maska: 50x50 mm, rör 30x20 mm, tråd 5x5 mm
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TILLBEHÖR

Kapprofil används vid höjdjustering av paneler på plats, finns i olika 
bredder

End profil UR/UX L=2200 används vid breddjustering av paneler på plats
U-profil UR 19x19x2200 används vid höjdjustering och urkapning på plats
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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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