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EIGENDOMMEN
LONG-LASTING SOLUTIONS



Beveiliging van  
eigendommen.
Al meer dan 60 jaar houden wij ons bezig met 
de ontwikkeling van innovatieve oplossingen 
met gaaspanelen voor machineafscherming, 
scheidingswanden voor magazijnen en de 
beveiliging van eigendommen. Vandaag zijn we 
marktleider. Onze producten zijn over de hele 
wereld te vinden en overal beveiligen ze mensen, 
eigendommen en processen.

Troax is een wereldwijde ontwikkelaar en producent van stalen gaaspanelen voor  machineafscherming, 
scheidingswanden voor magazijnen en beveiliging van eigendommen. In deze brochure vindt u onze 
oplossingen voor het marktsegment Beveiliging eigendommen. Ons bedrijfsconcept bestaat uit het 
ontwikkelen van innovatieve stalen gaaspanelen voor de beveiliging van mensen, eigendommen 
en  processen. Onze lichte, maar sterke gaaspanelen kunnen worden gecombineerd voor unieke 
 oplossingen en zijn geproduceerd om de zwaarste tests en omstandigheden te kunnen weerstaan.  
Meer lezen over onze systemen? Kijk op www.troax.com
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DE MONTAGE IS ONDERDEEL VAN ONS 
AANBOD.
Troax biedt ondersteuning bij de montage en instal-
latie van al onze systemen. Monteert u de producten 
liever zelf? Bij iedere Troax levering zitten duidelijke 
gebruiksaanwijzingen en montage-instructies waar-
mee ons systeem eenvoudig on-site te monteren is.

ALS U NOG STEEDS NIET OVERTUIGD BENT…
• Iedere installatie is uniek en afgestemd op de 

specifieke eisen van de klant.

• Onze gaaspanelen zijn extreem duurzaam 
en zijn bestand tegen de meest veeleisende 
toepassingen.

• Troax levert producten van de allerhoogste 
kwaliteit en functionaliteit en gebruikt daar-
voor geautomatiseerde en milieuvriendelijke 
productieprocessen.

• Onze systemen zijn veelzijdig, eenvoudig onder-
ling te combineren en daarmee ook een goede 
investering.

• Wij zijn wereldwijd het eerste bedrijf inzake 
gaaspaneeloplossingen dat zijn systemen 
laat testen door SSF, de Zweedse bond voor 
diefstalpreventie.

• Anti-diefstaltest volgens SSF

• Lokale aanwezigheid - voor service en 
ondersteuning

• Grote capaciteit

• Snelle leveringen

Onze 
diensten.
Veiligheid, dat is de hoofdzaak 
bij Troax. Onze stalen 
gaaspaneelsystemen bieden 
mensen de veiligste en meest 
flexibele oplossingen die op de 
markt verkrijgbaar zijn.

Wat uw veiligheidsbehoeften ook zijn, wij creëren een oplossing die 
perfect is voor ú. Onze systemen worden in drie segmenten aange-
boden: Machineafschermingen, Scheidingswanden magazijnen en 
Beveiliging eigendommen.

SAFETY DOESN’T HAPPEN BY ACCIDENT
Het Troax Test Centre is het hart van ons bedrijf. Om een 
hoog niveau aan te houden, worden onze producten hier 
streng getest. Wij voeren dagelijks impacttests uit met 
onze panelen, beugels en bevestigingen. Het is een klus 
die tijd en energie kost. Maar het is zeker de moeite waard, 
want uw veiligheid staat bij ons voorop.

PLAATSBEZOEKEN
Uw aanvraag wordt persoonlijk beheerd door een van onze 
technische verkopers. Als dat nodig is, wordt er op locatie 
een gedetailleerde opmeting uitgevoerd. Wij gebruiken de 
Configura tekentool voor het creëren van iedere oplossing. 
Daarmee kunt u ons voorstel in 2D en 3D bekijken voordat 
u materiaal gaat bestellen. Ons gekwalificeerde montage
team kan de installatie van uw systeem uitvoeren terwijl uw 
contactpersoon bij Troax de opvolging van uw project op 
zich neemt.

PLANNING EN DESIGN
Onze systemen worden aangepast en ontworpen met 
uw specifieke behoeften voor ogen, waarbij alles tot in 
de kleinste details wordt gepland. Met meerdere veilig-
heidsniveaus en uiteenlopende slot- en deurontwerpen 
kan de bouw van onze systemen worden aangepast aan 
alle soorten toepassingsgebieden.
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Beveilig uw 
eigendommen.
Troax biedt een brede waaier aan systemen 
voor opslag en beveiliging van eigendommen. 
Wat uw opslagbehoeften ook zijn, Troax creëert 
een oplossing die daar goed bij aansluit.

Opslagruimtes bestaande uit scheidingswanden 
van veiligheidsgaas bieden een heleboel voordelen. 
Gaaspanelen zorgen voor doorlatend licht en goede 
ventilatie, evenals bescherming tegen schade en inbraak. 
Bij Troax kunt u terecht voor diverse paneelsystemen, 
waaronder een breed aanbod aan deuren en sloten met 
verschillende beveiligingsniveaus. In combinatie met 
ons afschermsysteem Caelum kunnen de gaaspanelen 
worden aangepast aan de meeste panden en opslag-
ruimtes, ook als de plafonds schuin zijn. We bieden 
ook een variant in volle plaat voor ruimtes die volledig 
afgeschermd moeten worden en/of waarbij de inhoud 
aan het zicht onttrokken dient te worden. Materialen in 
onze standaardkleur RAL 7037 zijn altijd op voorraad voor 
snelle levering.

 Troax Box
Onze boxen zijn binnen en buiten te gebrui-
ken als permanente of tijdelijke oplossing.

6.  Deuren
Met onze veilige en drempelloze deur-
systemen van de Classic en Medium 
series kunnen spullen heel gemakkelijk in 
de opslagruimte worden gezet en eruit 
worden gehaald.

10. Troax Classic
Dit gaaspaneel is geschikt voor ruimtes met 
een goede externe beveiliging en weinig 
risico op schade. Het kan ook worden 
gebruikt als tussenwand in combinatie met 
andere Troax systemen.

7. Self storage
Onze roldeuren en afschermingen uit 
metaalplaat zijn speciaal ontwikkeld voor 
Self storage toepassingen en zijn eenvoudig 
te monteren en te gebruiken.

5.  Fietsenstallingen
Troax biedt de beste beveiliging voor dief-
stalgevoelige eigendommen zoals fietsen en 
kinderwagens.

11.

 Afscherming
Ons Caelum wandsysteem is flexibel en kan 
eenvoudig worden aangepast aan moeilijk 
toegankelijke locaties.

4.

 Troax Medi um
Wordt vooral gebruikt  in ruimtes waar 
een goede beveiliging  nodig is tegen 
ongewenste gasten. In  combinatie met 
goedgekeurde sloten  wordt het risico op 
inbraakpogingen verm inderd.

8  Troax Safe
Dit is ons veiligste product. Het is 
gecertificeerd volgens de norm van de 
Zweedse Bond voor Diefstalpreventie 
inzake opslaginstallaties met bescherming 
tegen inbraken. Het systeem is geschikt 
voor ruimtes die bijzonder kwetsbaar zijn 
voor inbraken.

9.

 Zolderruimte
Onze flexibele systemen zijn eenvoudig aan 
te passen aan de meeste panden en ruimtes, 
óók als het gaat om bijvoorbeeld zolders 
met schuine plafonds.

3. Volle plaatpanelen
URSP is een veilige, duurzame en eenvoudig 
te monteren oplossing die ideaal is voor 
situaties waarbij nood is aan privacy. URSP is 
eenvoudig te combineren met onze andere 
gaaspanelen.

2. Garage
Het systeem is gebase erd op modulaire 
gaaspanelen en beveil igt garages tegen 
inbraken en vandalism e. Welk veiligheidsni-
veau u ook kiest - stan daard of op maat - 
u krijgt een veilig en fle xibel garagesysteem.

1.
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Deur (H × B) mm: Deurtype
2.200 × 750 Classic, Medium

2.200 × 900 Classic, Medium, Safe, URSP

Paneel (H × B) mm: Paneeltype
2.200 × 200 Classic, Medium, Safe, URSP

2.200 × 300 Classic, Medium, Safe, URSP

2.200 × 500 Classic, Medium

2.200 × 700 Classic, Medium, Safe, URSP

2.200 × 800 Classic, Medium, Safe, URSP

2.200 × 1.000 Classic, Medium, Safe, URSP

2.200 × 1.200 Classic, Medium, Safe, URSP

2.200 × 1.500 Classic, Medium, Safe

Onze drie systemen voor de beveiliging van 
eigendommen kunnen op diverse manieren worden 
gecombineerd en zo worden aangepast aan uw 
veiligheids- en opslagbehoeften. Een innovatieve 
manier om u te voorzien van een betaalbare en 
toekomstbestendige oplossing.

Combineer onze systemen 
voor unieke oplossingen.

Maximale opslagruimte. 
Eenvoudige installatie. 
Onderhoudsvrij.

 U-profiel
Onze Uprofielen worden gebruikt om 
scherpe randen weg te werken op plaatsen 
waar aanpassingen zijn uitgevoerd.

6.

 Vulset
De vulset wordt gebruikt in combinatie met 
kokers, die worden vastgezet in het slimme 
profiel waarmee smalle openingen in het 
wandsysteem worden opgevuld.

3.

 Schroeven en verbindingen
Onze systemen zijn gebaseerd op 
zelfborende schroeven gecombineerd 
met verschillende verbindingen om te 
zorgen voor uitzonderlijk sterke en flexibele 
bevestigingen.

5.

 Snapper
Snappers worden gebruikt om panelen aan 
elkaar te bevestigen, om de scheidingswan-
den veilig en sterk te maken. Daardoor wordt 
ook de plafondbevestiging ontzettend sterk 
en duurzaam.

2.

 Wandbevestiging
Met onze wallfixings kunnen panelen tegen 
oneffen muren geplaatst worden. Ze worden 
vastgezet tegen bestaande muren en vangen 
spelingen op tot 50 mm.

4.

 Vloersteun
Met de eenvoudige en unieke vloersteun 
kan het systeem heel gemakkelijk worden 
aangepast aan diverse omstandigheden, 
zoals oneffenheden in de vloer.

1.
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Troax Classic.

Paneel Classic P
De volledig afgeschermde optie voor het 
Classic systeem.

Hangslotplaat
De Classic deur wordt geleverd met hang-
slotplaatjes (hangslot niet inbegrepen)

Paneel Classic UR 350
Vormt de basis voor het Classic systeem.

Paneel (H × B) mm:
Paneel Classic 2.200 × 200

Paneel Classic 2.200 × 300

Paneel Classic 2.200 × 500

Paneel Classic 2.200 × 700

Paneel Classic 2.200 × 800

Paneel Classic 2.200 × 1.000

Paneel Classic 2.200 × 1.200

Paneel Classic 2.200 × 1.500

Deur met beslag voor hangslot (H: 2.200 mm)
Deur Classic P 750 R (opening H: 1.860 mm)

Deur Classic P 750 L (opening H: 1.860 mm)

Deur Classic P 900 R (opening H: 2.000 mm)

Deur Classic P 900 L (opening H: 2.000 mm)

Informatie opbouw
Frame: 19 × 19 × 1,0 mm

Draad: 2,5 × 2,5 mm

Maaswijdte: 50 × 50 mm

Oppervlakte-
behandeling:

Poedercoating, Grijs RAL 7037

Ook verkrijgbaar in andere RAL‑kleuren of 
 gegalvaniseerde afwerking.

PanelenDeuren

De Troax Classic is een gaaspaneel voor basistoe-
passingen op basis van gelaste kokers van 19 × 19 mm. 
Het gaas bestaat uit gedruklaste draden van 2,5 mm 
met een maaswijdte van 50 × 50 mm.

Voordelig.
Eenvoudige installatie.
Uit voorraad leverbaar.

Troax Classic is een uitstekende gaaswand voor opslagruim-
tes in flatgebouwen, kelders en zolders waar al een goede 
externe beveiliging aanwezig is of waar het risico op diefstal 
klein is. De gaaspanelen zorgen voor een uitstekende zicht-
baarheid en daarnaast voor een goede verlichting en venti-
latie. Branden kunnen bij gaassystemen eenvoudig worden 
ontdekt en geblust. Drempelloze deuren zorgen ervoor 
dat eigendommen gemakkelijk in de opslagruimte kunnen 
worden geplaatst en er weer uit kunnen worden gehaald.
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Drempelloze deursystemen.

Flexibele legplanken uit spaanplaat - met beugelsStandaard met gelaste nummerplaathouders

Aanbevolen hangsloten.

PANELEN
Als u een gaaswand nodig hebt 
voor een ruimte waar het inbraak-
gevaar beperkt is, kiest u voor het 
UR 350 paneel, het kernonderdeel 
van Troax Classic. Dit paneel zorgt 
voor een opslagomgeving met 
licht en een goede  verluchting. 
De UR 350 kan ook worden 
gebruikt als tussenwand bij onze 
andere systemen. Het frame 
is gemaakt van gelaste kokers 
19 × 19 mm. Het gaas bestaat 
uit drukgelaste draden van 
2,5 mm met een maaswijdte van 
100 × 50 mm of 50 × 50 mm.

DEUREN
Met onze veilige drempelloze 
deursystemen wordt de toegang 
gemakkelijk gemaakt, zeker 
voor mensen met een lichame-
lijke handicap. De UR 350 deur 
heeft een frame gemaakt van 

stalen kokers 30 × 20 mm en twee 
speciaal ontworpen dwarskokers 
voor stevigheid en veiligheid. 
De maaswijdte van 50 × 50 mm 
maakt het vrijwel onmogelijk om 
er een hand doorheen te krijgen. 
De deuren zijn bij levering reeds 
voorgemonteerd en klaar voor 
montage. Deuren zijn  verkrijgbaar 
in hoogtes van 2.200 mm en in 
een reeks verschillende  kleuren, 
waarbij grijs RAL 7037 de 
 standaardkleur is.

BESCHERMING TEGEN INKIJK
Type P bestaat uit panelen 
gemaakt van aluzink golfplaten 
die bedoeld zijn als alternatieve 
frontwand. De panelen van 
metaalplaat zijn te  combineren 
met de UR 350 en UX 450 
gaaspanelen als tussenwanden 
of daken. 

ACCESSOIRES
Troax modules en accessoires 
kunnen worden gebruikt om de 
installatie aan vrijwel alle soorten 
gebouwen aan te passen: smal 
of breed, lage of hoge plafonds, 
rechte of schuine vloeren. Onze 
systemen zijn gebaseerd op 
zelfborende schroeven gecom-
bineerd met verschillende 
verbindingen om te zorgen voor 
uitzonderlijk sterke en flexibele 
bevestigingen. Snappers worden 
gebruikt om panelen aan elkaar 
te bevestigen, om de scheidings-
wanden veilig en sterk te maken. 
Daardoor wordt ook de plafond-
bevestiging ontzettend sterk en 
duurzaam. Tot de accessoires 
behoren ook diverse legplanken 
met beugels voor veelzijdige 
opslag, evenals een speciaal sys-
teem voor het opbergen van ski’s. 

“ Onze panelen zijn gemaakt 
van 100 % kwalitatief 
hoogwaardig staal.”
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Deuren Panelen

Troax Medium.

Paneel (H × B) mm:
Paneel Medium 2.200 × 200

Paneel Medium 2.200 × 300

Paneel Medium 2.200 × 500

Paneel Medium 2.200 × 700

Paneel Medium 2.200 × 800

Paneel Medium 2.200 × 1.000

Paneel Medium 2.200 × 1.200

Paneel Medium 2.200 × 1.500

Deur met beslag voor hangslot (H: 2.200 mm)
Deur Medium P 750 R (opening H: 1.860 mm)

Deur Medium P 750 L (opening H: 1.860 mm)

Deur Medium P 900 R (opening H: 2.000 mm)

Deur Medium P 900 L (opening H: 2.000 mm)

Deur voorbereid voor eurocilinder 
(H: 2.200 mm)
Deur Medium EC 900 R (opening H: 2.000 mm)

Deur Medium EC 900 L (opening H: 2.000 mm)

Deur voorbereid voor assacilinder 
(H: 2.200 mm)
Deur Medium AC 900 R (opening H: 2.000 mm)

Deur Medium AC 900 L (opening H: 2.000 mm)

Informatie opbouw
Frame: 30 × 20 × 1,25 mm

Draad: 3,0 × 3,75 mm

Maaswijdte: 50 × 50 mm

Oppervlakte-
behandeling:

Poedercoating, Grijs RAL 7037

Ook verkrijgbaar in andere RAL‑kleuren of 
 gegalvaniseerde afwerking.

URSP
Voor een volledig afgeschermde oplossing 
om uw privacy te beschermen.

Flexibele legplanken uit spaanplaat
Met beugels.

Paneel UX 450
Vormt de basis voor het Medium systeem.

Veelzijdig.
Goede zichtbaarheid.
Onderhoudsvrij.

Het Troax Medium paneel UX 450 is een sterkere 
variant, gebaseerd op een gelaste kokerconstruc-
tie van 30 × 20 mm. Het gaas bestaat uit gedruk-
laste draden van 3 × 3,75 mm met een maaswijdte 
van 50 × 50 mm.

PANELEN
Troax Medium is gebaseerd op het UX 450 
gaaspaneel, een optie die aansluit bij de 
behoefte aan een hoger beveiligingsniveau. 
Troax UX 450 is een stevige gaaswand die 
bescherming biedt tegen inbraken. De panelen 
zijn gemaakt van gelaste 30 × 20 mm kokers. 
Het gaas is opgebouwd uit gedruklaste draden 
van 3 × 3,75 mm. De maaswijdte van 50 × 50 mm 
maakt het vrijwel onmogelijk om er een hand 
doorheen te krijgen. Door de soepele montage 
is de UX 450 aan te passen aan vrijwel elk type 
pand. Dit opslagsysteem is geschikt voor smalle 
én brede ruimtes en alle plafondhoogtes. Het is 
combineerbaar met Troax UR 350 en Troax UX 550.

DEUREN
De UX 450 deur is onderdeel van het Troax 
Medium systeem voor gebruik in combinatie 
met UX 450 gaaspanelen. De deur is uitstekend 
geschikt voor gebruik in ruimtes met een relatief 
goede externe beveiliging. De deur met hangslot 
heeft een speciaal ontworpen afdekplaat voor 

Troax Medium is een gaaswandsysteem voor opslagruim-
tes in flatgebouwen, kelder en zolders waar een redelijke 
bescherming nodig is tegen ongewenste gasten. In combi-
natie met goedgekeurde sloten en versterkte voorpanelen 
wordt het risico op inbraken beperkt tot een minimum. 
Het gaas zorgt voor een goede zichtbaarheid en daarmee 
ook voor een gevoel van veiligheid. Het gaaspaneel zorgt 
ervoor dat licht kan binnendringen en lucht kan circuleren. 
Branden kunnen snel worden gedetecteerd en van buiten de 
opslagruimte worden geblust.
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de beveiliging van het hangslot. Zo wordt het 
risico op inbraken tot een minimum beperkt. 
Het deurblad heeft een frame gemaakt van 
stalen kokers 30 × 20 mm en twee speciaal 
ontworpen dwarskokers voor stevigheid en 
veiligheid. Deze deuren zijn drempelloos en 
bijgevolg gemakkelijk in gebruik voor mensen 
met een lichamelijke handicap. Bovendien zijn ze 
bij levering klaar voor installatie.

BESCHERMING TEGEN INKIJK
URSP is een volle plaatpaneel dat zorgt voor 
privacy en uitzonderlijk goede bescherming 
tegen inbraken. Het wordt met name gebruikt 
als voorwand in ruimtes die al een redelijke 
externe beveiliging hebben. De panelen uit 
metaalplaat zorgen ervoor dat mensen niet 
van buitenaf kunnen zien wat er in de berging 
staat. Dit systeem heeft ook volledig afgedichte 
deuren als alternatief voor gaasdeuren. De deur 
is voorzien van hangslotplaatjes. URSP kan een-
voudig worden gecombineerd met onze andere 
scheidingwanden uit gaas.

ACCESSOIRES
Met Troax accessoires kunnen gaaswanden 
worden aangepast aan de meeste panden, 
óók met schuine vloeren of plafonds. Zo maakt 
bijvoorbeeld de unieke vloerbevestiging 
traploze aanpassingen mogelijk bij vloeren 
met hoogteverschillen. Zelfborende schroeven 
zorgen, in combinatie met allerlei verschillende 
bevestigingen, voor een eenvoudige installatie. 
Met de Snapper kunnen panelen snel aan elkaar 
worden vastgezet. Er zijn speciale opvulstukken 
beschikbaar voor het opvullen van de ruimte 
tussen de panelen en de wanden en plafonds. 
Tot de accessoires behoren ook diverse leg-
planken met beugels voor veelzijdige opslag, 
evenals een speciaal systeem voor het opbergen 
van ski’s.

Eurocilinderslot
Sterke slotbehuizing voor eurocilinder.

Assacilinderslot
Sterke slotbehuizing voor assacilinder.

Bevestigingsplaatjes voor hangsloten
URSP volle plaatdeur met hangslotplaat

Hangslot met afdekplaat
De Medium deur wordt geleverd met sterke hangslotplaatjes die 
worden beschermd door een gelaste afdekkap.

“Stalen gaaspanelen   
zijn het uitgangspunt   

voor al onze systemen.“
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Paneel (H × B) mm:
Paneel Safe 2.200 × 200

Paneel Safe 2.200 × 300

Paneel Safe 2.200 × 700

Paneel Safe 2.200 × 800

Paneel Safe 2.200 × 1.000

Paneel Safe 2.200 × 1.200

Paneel Safe 2.200 × 1.500

Deur Troax Safe UX 500 (H × B) mm:
Deur UX 500, P 900 2.200 × 900

Openingsmaat 1.860 × 860

Deur Troax Safe UX 550 (H × B) mm:
Deur UX 550, EC 900 2.200 × 900

Openingsmaat 2.000 × 810

Deur UX 550, AC 900 2.200 × 900

Openingsmaat 2.000 × 810

Informatie opbouw UX 550
Frame 30 × 20 × 1,5 mm

Draad 5,0 × 5,0 mm

Maaswijdte 50 × 50 mm

Oppervlakte-
behandeling

Poedercoating, Grijs RAL 7037

Ook verkrijgbaar in andere RAL‑kleuren of 
 gegalvaniseerde afwerking.

Troax Safe.
Sterk, veilig.
Modulair.
Kwaliteitsconstructie.

Troax Safe is ons best beveiligde systeem voor het indelen van 
opslagruimtes. Het is gebaseerd op het UX 550 gaaspaneel dat 
voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de inbraakbeveili-
gingsnorm van de Zweedse bond voor diefstalpreventie als het 
gaat om installaties voor opslagruimtes. Troax Safe is geschikt 
voor ruimtes die extra kwetsbaar zijn voor inbraakpogingen, 
zoals opslagruimtes in flatgebouwen en fietsenstallingen. 
Net als onze andere systemen zorgt Troax Safe voor een lichte 
en goed verluchte omgeving waar branden makkelijk kunnen 
worden ontdekt en geblust.

PANELEN
De veiligheid stond centraal bij de ontwikke-
ling van de UX 550, onze meest geavanceerde 
en meest veilige gaaswand. De scheidings-
wand heeft speciale profielen om het risico 
op mogelijke inbraken tot een minimum te 
beperken. Het systeem is getest en goedge-
keurd volgens SSF 1990-06-30/B. De UX 550 
wordt vooral gebruikt voor opslagruimtes 
in flatgebouwen, kelders en zolders waar 
een extra hoog veiligheidsniveau vereist 
is. Met het Troax gaaswandsysteem kunt u 
vrijwel overal combineerbare opslagruimtes 
creëren. Zo kan bijvoorbeeld Troax Safe 
worden aangevuld met scheidingswanden 
uit de UX 450 en UR 350 reeks.

DEUREN
De UX 550 deur is ontworpen voor gebruik 
in combinatie met de UX 550 gaaspanelen 
in het Troax Safe systeem. Het systeem is 
getest en goedgekeurd door de Zweedse 
bond voor diefstalpreventie (SSF) en de 
deur kan worden gebruikt in ruimtes waar 
een extra hoog veiligheidsniveau vereist is. 
Het deurblad heeft een frame gemaakt van 
stalen kokers 30 × 20 mm en twee speciaal 
ontworpen dwarskokers voor stevigheid 
en veiligheid. De deur is ook voorzien van 
een speciaal ontworpen afdekplaat die het 
hangslot extra beveiligt. De maaswijdte is 
dezelfde als die van de scheidingspanelen: 
50 × 50 mm. De deuren zijn gemakkelijk te 
gebruiken door mensen met een lichame-
lijke handicap en zijn bij levering klaar voor 
installatie.

ACCESSOIRES
Troax Safe is onderdeel van een systeem 
met speciaal aangepaste bevestigingen. 
Daarmee kunnen veilige opslagruimtes 
worden geïnstalleerd in vrijwel alle soorten 
gebouwen: smal of breed, lage of hoge pla-
fonds, rechte of schuine vloeren. Het systeem 
is getest en goedgekeurd door de Zweedse 
bond voor diefstalpreventie (SSF) en wordt 
gebruikt op plaatsen die bijzonder kwets-
baar zijn voor inbraakpogingen. Tot de Safe 
accessoires behoren ook diverse legplanken 
met beugels, evenals een speciaal systeem 
voor het opbergen van ski’s.
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TROAX SAFE UX 500
Ons nieuwe, gecertificeerde systeem is gebaseerd op een nieuw deurmodel, de Troax Safe 
UX 500. De voorwand bestaat uit ons sterkste paneel, de UX 550. De installatiemethode en 
de paneelverbindingen lijken meer op die van Troax Medium, waarbij onze unieke vloersteun 
wordt gebruikt om een drempelloze deuropening mogelijk te maken. Het is tevens een 
kosteneffectievere installatie. De deur is verkrijgbaar met een hangslot.

Certificering
Het systeem is gecertificeerd 
door de Zweedse bond voor 
diefstalpreventie (SSF).

Schroeven en 
verbindingen
Onze schroeven en verbindin-
gen zorgen voor een snelle en 
veilige installatie.

Vloersteun
Met de eenvoudige en unieke 
vloersteun kan het systeem heel 
gemakkelijk worden aangepast 
aan diverse omstandigheden, 
zoals oneffenheden in de vloer.

Veilige installatie
Met behulp van het profiel systeem worden alle 
verbindingen beveiligd om inbraken te voorkomen.

Troax Safe UX 500
Ons nieuwste product met SBSCcertificering, 
een meer kosteneffectieve oplossing voor 
veeleisende omgevingen.

Hangslot met afdekplaat
Deuren Troax Safe UX 500 maken gebruik 
van dezelfde robuuste behuizing voor de 
bescherming van het hangslot.

Paneel
De systemen zijn gebaseerd op de UX 550, 
maar kunnen ook worden gecombineerd met 
de UX 450 en UR 350.

Profielsysteem
Voor een veilige installatie zijn er verschillende 
profielopties mogelijk.

TROAX SAFE UX 550
Onze gerenommeerde Troax Safe UX 550 is de sterkste keuze die op de markt verkrijgbaar is. Het biedt een systeem 
met slimme accessoires voor de meest diefstalgevoelige omgevingen. De uniek ontworpen profielen tussen de 
panelen zorgen voor een ontzettend sterk systeem. De deur is verkrijgbaar met een hangslot of een cilinderslot.

“ Bij de ontwikkeling van 
onze producten staat 
uw veiligheid centraal.”
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Bij Troax zijn we gespecialiseerd in de verkoop 
en installatie van moderne derde generatie Self 
storage toepassingen en opslagoplossingen. 
Door ons unieke systeem bestaande uit witte 
hoogglanzende gangsystemen gecombineerd 
met fraai gekleurde deuren krijgen uw klanten een 
prima eerste indruk, nu én in de toekomst.

LAAT ONS UW WAND MET 
ROLDEUREN UITTEKENEN.
Of u nu voor de eerste of voor de dertigste keer 
een project plant, met vragen kunt u altijd bij ons 
terecht. Wij komen graag ter plaatse om vervol-
gens een ontwerp met volledige en vrijblijvende 
offerte aan te bieden. Bij de offerte en het ont-
werp krijgt u een raming van de verwachte kosten 
om van uw gebouw een Self storage te maken, 
inclusief hoe het rendement op uw investering 
eruit zou komen te zien.

Ons verkoop- en ontwerpteam weet hoe u alle 
beschikbare ruimte kunt benutten om een maxi-
maal verhuurbaar oppervlak te realiseren en om 
de juiste mix te krijgen als het om de grootte van 
de units gaat. Wij weten hoe belangrijk dat is.

BESCHIKBAAR IN HEEL EUROPA.
• De roldeuren en de wanddelen zijn gemaakt 

van metalen golfplaten.

• Witte glanzende verf is standaard, maar 
 natuurlijk zijn ook andere kleuren verkrijgbaar.

Troax Self storage.
Aantrekkelijk.
Veelzijdig.
Onderhoudsvrij.

Troax is dé totaalleverancier voor Self storage systemen, 
met flexibele oplossingen voor elk Self storage concept. 
Onze roldeuren en afschermingen uit metaalplaat zijn 
speciaal ontwikkeld voor Self storage toepassingen en 
zijn eenvoudig te monteren en te gebruiken. Het vraagt 
tevens beperkt onderhoud.
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Gangwandsysteem
Max. hoogte (mm) Dikte (mm)

3.000 0,4

Wandsysteem voor scheiding 
van units
Max. hoogte (mm) Dikte (mm)

3.000 0,4

Afmetingen roldeur
Max. hoogte (mm) Max. breedte (mm)

3.000 3.000

Afmetingen draaideur
Max. hoogte (mm) Max. breedte (mm)

2.250 1.000

Als vergrendeling zijn voor beide deur‑
typen een cilinderslot en een hangslot 
verkrijgbaar. Standaard vergrendeling 
is uitgevoerd in roestvrij staal.

UNIEK PANEELONTWERP
Wij verkopen systemen met en zonder montage. Als u zelf gaat monteren, 
zorgen wij voor de introductie en de snelle training van uw plaatselijke 
montageteam.

Veiligheid staat voorop
Iedere opslagruimte heeft een eigen slot, 
waarvan alleen de huurder de sleutel heeft.

Wandpanelen
Het wandsysteem zorgt voor een voordelige 
en aantrekkelijke scheiding.

Roldeur
De beste keuze voor een eenvoudig 
 bedienbare en onderhoudsarme roldeur.
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Versterkingsset voor deur
Hiermee kunt u een deurblad op maat maken 
en de sterkte van het frame bewaren.

Deuren sluiten zonder lawaai
Rubberen deurstopper met geluidsdemping 
- voor een minimaal geluid bij het sluiten.

Geluidsdemper voor het plafond 
Een rubberen demper dat het geluid dat 
zich verspreidt door het gebouw tot een 
minimum beperkt.

Nummerplaat
Een optie voor bevestiging aan een deurblad 
met een aangepaste hoogte.

Nummering voor opslagruimtes
Wij kunnen als optie nummering leveren voor 
alle deuren.

Deurdranger
Als de deur altijd achter u dichtgaat, voelt dat 
toch een stuk prettiger.

Slimme accessoires. Met de populaire opslagsystemen van Troax beschikken huurders over een hoog 
beschermingsniveau en de veiligheid waar ze op rekenen. Als u de deur hebt gevonden die het best aansluit 
bij uw behoeften kunt u bij ons ook terecht voor een breed scala aan slimme en unieke accessoires. Neem 
voor meer informatie contact met ons op. www.troax.com

Kleur heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in 
de menselijke ontwikkeling. Wij zien de omgeving 
om ons heen via de kleuren van die omgeving en 
onze hersenen verwerken die informatie. Al onze 
gaaspanelen en systemen zijn verkrijgbaar in elke 
gewenste kleur. Dus als u écht een statement wilt 
maken binnen uw omgeving, kan dat.

Show your true colours.

Troax is vertegenwoordigd in bijna 40 landen en heeft 
24 eigen verkoopkantoren. Ons doel is het versterken 
van onze wereldwijde positie en het uitbreiden van onze 
activiteiten op alle continenten.

Lokaal én 
wereldwijd aanwezig.

Bij Troax voorzien wij in uw 
behoeften via lokale verkoop-
kantoren die worden ondersteund 
met dagelijkse leveringen vanuit 
het grootste magazijn ter wereld 
op het gebied van gaaspanelen, 
Troax in Hillerstorp, Zweden.

STERKE MARKTSEGMENTEN
Onze systemen worden in drie 
segmenten onderverdeeld: 
Machineafschermingen, 
Scheidingswanden magazijnen 
en Beveiliging eigendommen.

1. MACHINEAFSCHERMINGEN
De moderne industrie met haar 
geavanceerde processen vraagt 

allesomvattende veiligheids-
oplossingen. Zo is er vooral veel 
behoefte aan het regelen van 
toegang voor bevoegd personeel. 
Onze gaaspanelen zijn gebaseerd 
op een zorgvuldig ontwikkeld 
modulair systeem met speciale 
aanpassingen waar dat nodig is.

2. SCHEIDINGSWANDEN 
MAGAZIJNEN
Troax kan voldoen aan alle eisen als 
het gaat om opslag en veiligheid. 
Wij leveren producten voor alle 
sectoren, van traditionele productie-
bedrijven met hoge omloopsnel-
heden en volumes tot faciliteiten 
met hoge opslagcapaciteit. 

Wij  kunnen voldoen aan al uw eisen 
en wij bieden totaaloplossingen.

3. BEVEILIGING VAN 
EIGENDOMMEN
Of het nu gaat om nieuwbouw of 
om een renovatie, wij zijn ervan 
overtuigd dat u onze producten 
gemakkelijk in gebruik zult 
vinden. Uw unieke behoeften 
en onze creativiteit hebben 
bijgedragen aan onze voort-
durende product ontwikkeling. 
Vandaar ons motto: “Veilige 
opslag moet eenvoudig zijn”.



MAKING YOUR WORLD SAFE

 
20

19
10

-9
69

3-
N

L

Troax Belux, Schaliënhoevedreef 20c, 2800 Mechelen, België | troax.com | info@troax.be | +32 15 28 17 30

Troax BV, Heereweg 331, 2161 BL Lisse, Nederland | troax.com | info@troax.nl | +31 252 370 154


