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sKIll, QUalIty and eXperIenCe

markedsledende leverandør av 
innendørs inndelingssystemer
troax er en markedsledende leverandør og produsent av panel- og inndelingssystemer over hele verden. 

Våre nettingpaneler er lette, men svært kraftige, og kan tilpasses og bygges ut etter alle tenkelige behov. Vi har lokale 
varehus som mottar ukentlige leveranser fra verdens største leverandør av nettingpaneler, troax i Hillerstorp i sverige.  

 
telefon: +46 (0)370 828 00, e-post: info@troax.se. på www.troax.com finner du lokale kontaktpersoner.

stort utvalg av produkter

materialhåndtering og logistikk
troax har løsninger for alle krav til lagring og sikkerhet. Vi er en leverandør som foretrekkes av alle typer  
industriområder – fra tradisjonelle kunder med høy volumproduksjon til fabrikker med store lagerområder. Vi  
oppfyller alle behov og tilbyr komplette løsninger!

sikring av lofts/kjellerboder og lager
Vi tror du vil oppdage at våre løsninger er de aller beste å arbeide med, enten det gjelder nybygg eller hvis 
du planlegger ombygging eller rehabilitering. Kundenes behov for plass og sikring og vår satsing på nye 
løsninger har frembrakt følgende motto: “Best på sikring”.

automatiserings- og robotindustri
dagens avanserte industrivirksomheter stiller strenge krav til sikkerhet og innebærer som regel begrenset 
tilgang kun for autorisert personell. nettingpanelene fra troax er basert på et velutviklet modulsystem som 
også kan skreddersys med våre standardprodukter.

troax leverer et stort utvalg av sikringsløsninger over hele verden.

troax kan i stor grad bidra til å øke sikkerheten i din bedrift. troax-systemene markedsføres i tre ulike markedsseg-
menter; automatiserings- og robotindustri, materialhåndtering og logistikk samt sikring av lofts/kjellerboder og lager. 
disse markedssegmentene er delt inn i tre ulike deler. derfor kan vi fokusere individuelt på de tekniske løsningene 
ved hvert enkelt segment.  



Cetus - et inndelingssystem for leilighetskomplekser 
Cetus er et moduloppbygd nettingpanelsystem som deler opp og sikrer lagerområder i separate båser. systemet  
kan leveres med tre ulike sikkerhetsgrader sammen med en rekke dør- og låsekombinasjoner. Vi vil at det skal 
være enkelt og trygt for deg som kunde. Vi hjelper deg med både standardløsninger og skreddersydde løsninger. 

troax - innbruddssikring for garasjeanlegg 
dette er et moduloppbygd nettingpanelsystem som sikrer garasjeanlegg mot innbrudd. du kan velge funksjonalitet og  
ønsket grad av sikkerhet. Vi har både standardløsninger og skreddersydde løsninger som gir deg et fleksibelt og sikkert  
garasjesystem. Kostnaden vil kunne tjenes inn igjen over tid, samtidig som innehaverne av garasjeplassene blir fornøyd. 
 

sikring av lofts/
kjellerboder og lager

Vår styrke innen sikring av lofts/kjellerboder og lager
Vi tror du vil oppdage at våre løsninger er de aller beste å arbeide med, enten det gjelder nybygg, ombygging eller rehabilitering. 
Kundenes behov for plass og sikring og vår satsing på nye løsninger har frembrakt følgende motto: “Best på sikring!”

sKIll, QUalIty and eXperIenCe

markedsledende leverandør av 
innendørs inndelingssystemer



standardløsninger og 
skreddersydde løsninger 
til alle bruksområder

Vi tilbyr en rekke låsetyper for våre 
sikringssystemer for garasjeanlegg/kjellere. 



 Bilde: Cetus inndelingssystem for lelighetskomplekser har en åpen 
løsning med nettinggjerde. da kan man se gjennom gjerdet og raskt  
oppdage f.eks. brann hvis det skulle oppstå.



Bilder: garasjesystemet kan leveres med ulike sikkerhetsløsninger avhengig  
av bruksområde. garasjesystemet er først og fremst beregnet på sikring 
av biler, motorsykler og sykler. systemet forebygger tyverier og skader. 



markedsledende med 
enkle og moduloppbygde 
sikringsløsninger

Bilde: Cetus inndelingssystem med nettingpaneler. 
systemet skaper et ryddig og stilfullt miljø.



rominndeling med nettingpaneler på et varelager  
i et supermarked skaper god oversikt.



alle våre løsninger 
bærer preg av kvalitet 
og kompetanse

Bildet over: Cetus inndelingssystem type Ur sp.  Innde-
ling i boder med en løsning hvor stålplater er  benyttet.



Ur 350
et rimelig sikringssystem
Ur 350 er et godt alternativ som består av moduler. dette gir god avgrensning av ulike områder, 
og faren for innbrudd er minimal. Ur 350 kan også brukes som skillevegg i kombinasjon med 
frontvegger, noe som øker sikkerheten ytterligere.

med Ur 350 slippes lys inn, det blir god ventilasjon og man kan se rundt hjørner med dette systemet.  
med Ur 350 blir det også lett å oppdage brann på et tidlig tidspunkt fordi man kan se gjennom 
nettingpanelene.

tekniske opplysninger:

ramme:  19 x 19 x 1,0 mm 
ståltråd: 2,5 x 2,5 mm
maskestørrelse: 50 x 50 mm
overflate:  pulverlakkert, grå ral 7037

Kan leveres i varmgalvanisert utførelse 
samt i et stort utvalg ral farger.

UX 550
det aller beste sikringssystemet mot innbrudd 
Kundenes behov og en økning i innbruddsutsatte områder har bidratt til å utvikle vår aller sikreste 
løsning, UX 550. systemet er testet og godkjent i henhold til direktivet en1627-30 og benyttes i 
områder som er spesielt utsatt for innbrudd. dette kan være sykkelrom, rom for barnevogner eller 
andre inndelinger.

med Ur 550 slippes lys inn, det blir god ventilasjon og man kan se rundt hjørner med dette systemet.  
med Ur 550 blir det også lett å oppdage brann på et tidlig tidspunkt fordi man kan se gjennom 
nettingpanelene.

 

sikkErhEtsniVå UX550
paneler (hxB) mm:

panel UX 550 2200 x 200
panel UX 550    2200 x 300
panel UX 550    2200 x 700
panel UX 550    2200 x 800
panel UX 550    2200 x 1000
panel UX 550    2200 x 1200
panel UX 550    2200 x 1500

dør for hengelås (h:2200 mm)

dør UX 550 p 900 r (åpningshøyde: 1 860 mm)
dør UX 550 p 900 l (åpningshøyde: 1 860 mm)

dør for Euro-sylinder (h:2200 mm)

dør UX 550 eC 900 r (åpningshøyde: 1970 mm)
dør UX 550 eC 900 l (åpningshøyde: 1970 mm)
lås er inkludert

dør for assa-sylinder (h:2200 mm)

dør UX 550 aC 900 r (åpningshøyde: 1970 mm)
dør UX 550 aC 900 l (åpningshøyde: 1970 mm)

sikkErhEtsniVå Ur 350

panelEr (hxB) mm:

panel Ur 350  2200 x 200
panel Ur 350  2200 x 300
panel Ur 350  2200 x 700
panel Ur 350  2200 x 800
panel Ur 350  2200 x 1000
panel Ur 350  2200 x 1200
panel Ur 350  2200 x 1500

dør for hengelås (h:2200 mm)

dør Ur 350 p 750 r (åpningshøyde: 1860 mm)
dør Ur 350 p 750 l (åpningshøyde: 1860 mm)
dør Ur 350 p 900 r (åpningshøyde: 2000 mm)
dør Ur 350 p 900 l (åpningshøyde: 2000 mm)

dør for Euro-sylinder (h:2200 mm)

dør Ur 350 eC 750 r (åpningshøyde: 1860 mm)
dør Ur 350 eC 750 l (åpningshøyde: 1860 mm)
dør Ur 350 eC 900 r (åpningshøyde: 2 000 mm)
dør Ur 350 eC 900 l (åpningshøyde: 2 000 mm)

dør for assa-sylinder (h:2200 mm)

Ikke tilgjengelig. r og l betyr henholdsvis 
høyre- og venstrehengslet

tekniske opplysninger:

ramme: Vert. 30 x 20 x 1,5 mm
Horiz. 30 x 20 x 1,25 mm
ståltråd: 5,0 x 5,0 mm
maskestørrelse: 50 x 50 mm
overflate:  pulverlakkert, grå ral 7037

Kan leveres i varmgalvanisert utførelse 
samt i et stort utvalg ral farger.



Ur sp and type p
to omfattende stålløsninger
der man har helt spesielle behov for privat inndeling er Ur sp og type p to modulbaserte løsninger 
som kan benyttes som tillegg til våre tre nettingpanelsystemer Ur 350, UX 450 og UX 550.

UX 450
et effektiv sikringssystem for åpne områder
UX 450 benyttes først og fremst på steder hvor man ikke ønsker adgang for uvedkommende. 
med godkjente dørlåser reduseres også risikoen for innbrudd. et lagerområde kan ha ulike 
former: det kan være høy eller lav takhøyde, hellende underlag, smale eller brede områder. 
med vårt tilbehør og våre patenterte løsninger kan vi håndtere de aller fleste situasjoner. 

med Ur 450 slippes lys inn, det blir god ventilasjon og man kan se rundt hjørner med dette 
systemet. med Ur 450 er det også lett å oppdage brann på et tidlig tidspunkt fordi man kan se 
gjennom nettingpanelene.

 

tekniske opplysninger:

ramme: 30 x 20 x 1,25 mm, 
ståltråd: 3,0 x 3,75 mm
maskestørrelse:  50 x 50 mm
overflate: pulverlakkert, grå ral 7037

Kan leveres i varmgalvanisert utførelse samt 
i et stort utvalg ral farger.

tekniske opplysninger:

ramme: Ikke tilgjengelig. r og l betyr 
henholdsvis høyre- og venstrehengslet
ståltykkelse: 0,6 mm
overflate: galvanisert overflate

leveres ikke lakkert

tekniske opplysninger:

ramme: 19 x 19 x 1,0 mm
ståltykkelse: 0,7 mm
overflate pulverlakkert, grå ral 7037
Kan leveres i varmgalvanisert utførelse samt i 
et stort utvalg ral farger.

type p
paneler (hxB) mm:

panel p 2200 x 200
panel p 2200 x 300
panel p 2200 x 700
panel p 2200 x 800
panel p 2200 x 1000
 

dør for hengelås (h:2200 mm)

dør p 850 r (åpningshøyde: 2000 mm)
dør p 850 l (åpningshøyde: 2000 mm)

dør for Euro-sylinder (h:2200 mm) (ikke tilgjengelig)
dør for assa-sylinder (h:2200 mm) (ikke tilgjengelig)

sikkErhEtsniVå UX450

paneler (hxB) mm:

panel UX 450  2200 x 200
panel UX 450  2200 x 300
panel UX 450  2200 x 700
panel UX 450  2200 x 800
panel UX 450  2200 x 1000
panel UX 450  2200 x 1200
panel UX 450  2200 x 1500
 

dør for hengelås (h:2200 mm)

dør UX 450 p 750 r (åpningshøyde: 1860 mm)
dør UX 450 p 750 l (åpningshøyde: 1860 mm)
dør UX 450 p 900 r (åpningshøyde: 2 000 mm)
dør UX 450 p 900 l (åpningshøyde: 2 000 mm)

dør for Euro-sylinder (h:2200 mm)

dør UX 450 eC 900 r (åpningshøyde: 2000 mm)
dør UX 450 eC 900 l (åpningshøyde: 2000 mm)

dør for assa-sylinder (h:2200 mm)

dør UX 450 aC 900 r (åpningshøyde: 2000 mm)
dør UX 450 aC 900 l (åpningshøyde: 2000 mm)

Ur sp
paneler (hxB) mm:

panel Ur sp 2200 x 200
panel Ur sp 2200 x 300
panel Ur sp 2200 x 700
panel Ur sp 2200 x 800
panel Ur sp 2200 x 1000
panel Ur sp 2200 x 1200

dør for hengelås (h:2200 mm)

dør Ur sp p 900 r (åpningshøyde: 2000 mm)
dør Ur sp p 900 l (åpningshøyde: 2000 mm)

dør for Euro-sylinder (h:2200 mm) (ikke tilgjengelig)
dør for assa-sylinder (h:2200 mm) (ikke tilgjengelig)
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gunnebo troax as  Postboks 179 Kalbakken  NO-0903 Oslo 
Tel: +47 22 80 42 00  Fax:  +47 22 80 42 01  E-mail: info@gunnebotroax.no  www.troax.com

En del av sikkerhetsgruppen Gunnebo
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