
MHL Caelum

Volle plaatpaneel URSP

URSP volle plaatpanelen zijn ideaal om afschermingen 
te creëren die goederen moeten beschermen tegen 
inkijk. URSP panelen zijn opgebouwd uit geprofileerd 
staal en zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en 
breedtes. De panelen kunnen ter plaatse aangepast 
worden om zo in eender welke ruimte te passen. URSP 
panelen maken deel uit van hetzelfde moduleerbaar 
systeem als onze gaaspanelen en zijn daardoor volledig 
compatibel met UR350 en UX450.
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DATA

Paneelafmetingen

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
2200 200
2200 300
2200 700
2200 800
2200 1000
2200 1200

Dikte plaat 0,7 mm, frame 19x19 mm
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ACCESSOIRES

Cutting profiel om panelen in de hoogte aan te passen
End-profiel UR/UX L=2200 om panelen in breedte aan te passen
U-profiel UR 19x19x2200 om panelen in de breedte en hoogte aan te 

passen
Vloersteun UR eindsteun of tussensteun
Plafondsteun UR/UX in lengtes 500 en 1000 mm
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