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Troax är en global utvecklare och leverantör av stålnätspaneler för maskinskydd, 
lager och förråd. I denna broschyr presenterar vi våra lösningar för marknads
segmentet Förråd. Vårt affärskoncept är att utveckla innovativa lösningar med 
stålnätspaneler för att skydda människor, egendom och processer. Våra lätta men 
starka nätpaneler kan kombineras till unika lösningar och är byggda för att klara de 
allra tuffaste testerna och miljöerna. Läs mer om våra system på www.troax.com



I över 60 år har vi utvecklat innovativa lösningar 
med nätpaneler för maskinskydd, lager och förråd. 
I dag är vi marknadsledande och våra produkter 
finns över hela världen – där de skyddar människor, 
egendom och processer.

Förråd. 



• Monterad
• Garanterad
• Säker
• Snabb 
• Enkel

Inom Property Protection 
erbjuder vi kompletta säkerhets
lösningar som ger dig en snabb, 
säker och enkel installation 
med garanterat hög säkerhet.

Våra system är anpassade och utformade för att passa dina 
 specifika behov och varje detalj är noggrant genomarbetad. 
Våra system kan anpassas för alla typer av applikationsområden, 
och med Troax Total får du en lösning som är:

Troax Total.
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MONTERING ÄR EN AV VÅRA TJÄNSTER
Troax erbjuder hjälp med montering och installa
tion av alla våra system. Om du väljer att montera 
produkterna på egen hand, medföljer alltid Troax 
tydliga användarinstruktioner och monteringsan
visningar, som gör det enkelt att montera syste
met på plats.

OM DU FORTFARANDE INTE ÄR ÖVERTYGAD …
• Varje installation är unik och utarbetad för att 

tillgodose kundens specifika krav.

• Våra nätpaneler är extremt hållfasta och klarar 
de allra mest krävande tillämpningarna.

• Troax erbjuder produkter av högsta kvalitet och 
funktion och använder sig av automatiserade 
och miljövänliga tillverkningsprocesser.

• Våra system är mångsidiga och kan enkelt 
kombineras med varandra, vilket gör dem till en 
god investering.

• Vi är den första tillverkaren av nätpanelslösningar 
som har fått vårt system inbrottsskyddstestat av 
SSF – Svenska Stöldskyddsföreningen.

• Lokal närvaro – både service och support

• Hög kapacitet

• Snabba leveranser

• 
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 Garage
Systemet bygger på våra modulära nätpa
neler och skyddar garageutrymmen mot 
inbrott och skadegörelse. Oavsett vilken 
säkerhetsnivå du väljer – standard eller 
skräddarsydd – får du ett säkert och flexibelt 
garagesystem.

1

 Troax Medium
Troax Medium nätpaneler används främst 
i utrymmen där det behövs ett bra skydd 
mot objudna gäster. I kombination med 
godkända lås minskar risken för inbrott.

8 Self Storage
Våra rulldörrar och plåtväggar är utvecklade 
särskilt för selfstorageanläggningar och 
de är lika enkla att montera som de är 
att använda.

5  Troax Classic
Den här nätväggen passar bra för utrymmen 
som har bra skalskydd och där risken för 
åverkan är liten. Kan också användas som 
mellanvägg i kombination med andra 
Troaxsystem.

7 Troax Cage
Våra burar kan användas både inomhus och 
utomhus, som permanent eller tillfäl
lig lösning.

6

Förrådsväggar som är tillverkade av säkra nätpaneler 
har många fördelar. Nätpaneler ger bra ljus och god 
ventilation, och skyddar även mot skadegörelse och 
inbrott. Troax erbjuder flera system med nätpaneler 
samt ett brett utbud av dörrar och lås med olika 
skyddsnivå. Tillsammans med vårt väggsystem Caelum 
kan nätsystemen utformas för att passa de flesta 
utrymmen, även dem med snedtak. Vi erbjuder även 
helt slutna förrådslösningar som är skyddade från 
insyn. Förrådsväggar i standardfärgen RAL 7037 finns 
alltid tillgängliga för omedelbar leverans.

Troax erbjuder ett brett utbud av 
förvaringslösningar och förrådssystem. 
Oavsett vilka förvaringsbehov ni har, kan 
Troax skapa den perfekta lösningen för er.

Skydda din 
egendom.
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 Garage
Systemet bygger på våra modulära nätpa
neler och skyddar garageutrymmen mot 
inbrott och skadegörelse. Oavsett vilken 
säkerhetsnivå du väljer – standard eller 
skräddarsydd – får du ett säkert och flexibelt 
garagesystem.

1  Stålpaneler
UR SP är en säker, hållbar och lättmonterad 
lösning som är utmärkt för situationer som 
kräver skydd av privat egendom. UR SP kan 
enkelt kombineras med våra andra typer av 
nätpaneler för förråd.

2  Vindsutrymmen
Våra flexibla system kan enkelt anpassas 
till de flesta förhållanden och utrymmen, 
till exempel vindsutrymmen med snedtak.

3

 Troax Safe
Detta är vår säkraste produkt. 
Det uppfyller kraven enligt Svenska 
Stöldskyddsföreningens norm för inbrotts
skyddande förrådsinredningar. Systemet 
är väl lämpat för utrymmen som är särskilt 
utsatta för inbrottsförsök.

9 Troax Medium
Troax Medium nätpaneler används främst 
i utrymmen där det behövs ett bra skydd 
mot objudna gäster. I kombination med 
godkända lås minskar risken för inbrott.

8

 Inhägnad
Troax Caelum väggsystem är flexibelt och 
kan enkelt anpassas till utrymmen som är 
svåråtkomliga.

4

 Cykelförvaring
Troax erbjuder säkert skydd för stöldbegär
lig egendom som cyklar och barnvagnar.

11 Dörrar
Våra säkra och tröskellösa dörrsystem i 
Classic och Mediumserierna gör det 
lätt att flytta egendom in och ut från 
förrådsutrymmet.

10
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Kombinera våra system 
för unika lösningar.
Våra tre förrådssystem kan kombineras på 
olika sätt för att passa era säkerhets och 
förvaringsbehov, och ger en innovativ, 
kostnadseffektiv och framtidssäker lösning.
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 Golvstöd
Ett enkelt och unikt golvstöd som gör det lätt 
att anpassa systemet till olika förhållanden, 
exempelvis ojämnt underlag.

1

 Väggfäste
Med våra väggfästen kan paneler på ett 
flexibelt sätt justeras och fästas i angränsande 
konstruktioner.

4

 Snapper
Snappers används för fixering av paneler 
så att mellanväggarna blir säkra och starka, 
vilket i sin tur gör att takinfästningen blir 
extremt stark och hållbar.

2

 Skruvar och fästelement
Våra system bygger på självgängande 
skruv i kombination med olika typer av 
fäst element som ger extremt starka och 
flexibla infästningar.

5

 Utfyllnadskit
Utfyllnadskitet används i kombination med 
utfyllnadsrör, som fästs i den smarta profilen 
för att fylla öppningar i väggsystemet.

3

 U-profil
Våra U-profiler används för att täcka skarpa 
kanter där justeringar gjorts.

6

Maximerad förvaring. 
Enkel installation. 
Underhållsfritt.

Dörr (H x B) mm: Typ av dörr
2 200 × 750 Classic, Medium

2 200 × 900 Classic, Medium, Safe, UR SP

Panel (H x B) mm: Typ av panel
2 200 × 200 Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 300 Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 500 Classic, Medium

2 200 × 700 Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 800 Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 1 000 Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 1 200 Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 1 500 Classic, Medium, Safe
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Troax Classic är ett utmärkt val av nätvägg för lägenhets
förråd, källarförråd och vindsförråd som redan har ett bra 
skalskydd eller där risken för åverkan är liten. Nätpanelen 
släpper igenom ljus och ger god ventilation samtidigt som 
man ser igenom den. Man kan också snabbt upptäcka 
och släcka eventuella bränder direkt genom nätväggen. 
Tröskelfria dörrar gör det enkelt att flytta föremål in och ut 
ur förrådet.

Ekonomisk lösning.
Enkel installation.
Leveransklar i vårt lager.

Troax Classic.
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Troax Classic är en tröskelfri nätpanel som byg
ger på en svetsad rörkonstruktion i dimension 
19 × 19 mm. Nätet består av pressvetsad tråd i 
dimension 2,5 mm med maskstorlek 50 × 50 mm.

Dörrar Paneler

Panel (H x B) mm:
Panel Classic 2 200 × 200

Panel Classic 2 200 × 300

Panel Classic 2 200 × 500

Panel Classic 2 200 × 700

Panel Classic 2 200 × 800

Panel Classic 2 200 × 1 000

Panel Classic 2 200 × 1 200

Panel Classic 2 200 × 1 500

Dörr med beslag för hänglås (H: 2 200 mm)
Dörr Classic P 750 H (öppning H: 1 860 mm)

Dörr Classic P 750 V (öppning H: 1 860 mm)

Dörr Classic P 900 H (öppning H: 2 000 mm)

Dörr Classic P 900 V (öppning H: 2 000 mm)

Komponenter
Ram: 19 × 19 × 1,0 mm

Tråd: 2,5 × 2,5 mm

Nätmaska: 50 × 50 mm

Ytbehandling: Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra 
RAL-färger.

Panel Classic UR 350
Utgör grunden i Classicsystemet.

Låsbleck
Classic dörr har beslag för hänglås.

Panel Classic P
Det heltäckande alternativet i 
Classicsystemet.



”Våra paneler är tillverkade av 
100 % högkvalitativt stål.”
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PANELER
Om du behöver en nätvägg för 
ett utrymme med liten inbrotts
risk, väljer du UR 350panelen, 
som utgör själva grunden i 
Troax Classic. Panelen ger en 
ljus och ventilerad förrådsmiljö. 
UR 350 kan också användas som 
mellanvägg mellan våra andra 
system. Ramen har en svetsad 
rörkonstruktion i dimension 
19 × 19 mm. Nätet består av 
pressvetsad tråd i dimension 
2,5 mm med en nätmaska 
motsvarande 100 × 50 mm eller 
50 × 50 mm.

DÖRRAR
Våra säkra tröskelfria dörrar 
ger enkel passage, i synnerhet 
för personer med fysisk funk
tionsnedsättning. Dörr UR 350 

har en ram av stålrör med 
diameter 30 × 20 mm, och två 
specialkonstruerade tvärgående 
rör gör den säker och stabil. 
Maskstorleken är 50 × 50 mm, 
vilket gör det nästintill omöjligt 
för en hand att ta sig igenom. 
Dörrarna levereras förmonte
rade och är klara att monteras. 
Dörrarna finns med höjd från 
2 200 mm och finns i flera olika 
färger, standardfärgen är grå.

INSYNSSKYDD
Typ P består av paneler i kor
rugerad plåt med aluzink och 
är tänkta att användas som 
frontpanel. Plåtpanelerna kan 
användas tillsammans med 
nätpaneler UR 350 och UX 450 
som mellanväggar eller tak.

TILLBEHÖR
Med Troax moduler och tillbe
hör kan installationen anpassas 
till nästan alla typer av utrym
men: smala och breda, låg och 
hög takhöjd samt lutande golv. 
Våra system bygger på själv
gängande skruv i kombination 
med en rad olika beslag för 
starka och flexibla fixeringar. 
Våra snappers används för stark 
och säker fixering av paneler, 
vilket även gör takinfästningen 
extremt stark och hållbar. Bland 
tillbehören finns olika hyllsystem 
med konsoler. 

Rekommenderade hänglås.

Svetsade numrerade skyltar som standard. Flexibel hylla av spånskiva med konsoler och klädstång.

Tröskelfria dörrsystem.
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Troax Medium är ett system med nätväggar för förva
ringsutrymmen i lägenhetsbyggnader, källare och vindar 
där det behövs ett relativt starkt skydd mot oinbjudna 
gäster. I kombination med godkända lås och förstärkta 
frontpaneler minskar risken för inbrott. Eftersom det går 
att se genom nätmaskorna ger panelerna en känsla av 
säkerhet. De släpper igenom ljus och luften kan cirkulera 
fritt. Eventuella bränder kan lokaliseras snabbt och släckas 
från förrådets utsida.

Mångsidigt.
God genomsynlighet.
Underhållsfritt.

Troax Medium.



TROAX  FÖRRÅD  15

Troax Medium Panel UX 450 är en starkare 
variant som bygger på en svetsad rörkonstruk
tion i dimension 30 × 20 mm. Nätet består av 
pressvetsad tråd i dimension 3 × 3,75 mm med 
maskstorlek 50 × 50 mm.

PANELER
Troax Medium baseras på nätpanelen UX 450, 
ett alternativ när högre säkerhet efterfrågas. 
Troax UX 450 är en stabil inbrottssäker nät
vägg. Panelen har en svetsad rörkonstruktion 
i dimension 30 × 20 mm, och nätet består 
av pressvetsade trådar med dimension 
3 × 3,75 mm. Maskstorleken är 50 × 50 mm, 
vilket gör det i princip omöjligt att få igenom en 
hand. Den smidiga monteringen gör att UX 450 
kan anpassas till nästan alla typer av lokaler. 
Förrådssystemet passar i både smala och breda 
utrymmen oavsett takhöjd, och är kompatibelt 
med Troax UR 350 och Troax UX 550.

DÖRRAR
Dörr UX 450 ingår i systemet Troax Medium och 
används tillsammans med UX 450 nätpaneler. 
Den fungerar utmärkt i utrymmen med ett rela
tivt starkt yttre skydd. Hänglåsdörren har en 

Panel UX 450
Utgör grunden i Mediumsystemet.

Flexibel hylla av spånskiva
Med konsoler och klädstång.

UR SP
En heltäckande lösning som skyddar 
mot insyn.

Panel (H x B) mm:
Panel Medium 2 200 × 200

Panel Medium 2 200 × 300

Panel Medium 2 200 × 500

Panel Medium 2 200 × 700

Panel Medium 2 200 × 800

Panel Medium 2 200 × 1 000

Panel Medium 2 200 × 1 200

Panel Medium 2 200 × 1 500

Dörr med beslag för hänglås (H: 2 200 mm)
Dörr Medium P 750 H (öppning H: 1 860 mm)

Dörr Medium P 750 V (öppning H: 1 860 mm)

Dörr Medium P 900 H (öppning H: 2 000 mm)

Dörr Medium P 900 V (öppning H: 2 000 mm)

Dörr redo för EURO-cylinder (H: 2 200 mm)
Dörr Medium EC 900 H (öppning H: 2 000 mm)

Dörr Medium EC 900 V (öppning H: 2 000 mm)

Dörr redo för ASSA-cylinder (H: 2 200 mm)
Dörr Medium AC 900 H (öppning H: 2 000 mm)

Dörr Medium AC 900 V (öppning H: 2 000 mm)

Komponenter
Ram: 30 × 20 × 1,25 mm

Tråd: 3,0 × 3,75 mm

Nätmaska: 50 × 50 mm

Ytbehandling: Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra 
RAL-färger.

PanelerDörrar

>>
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Hänglås med kåpa
Mediumdörrarna har ett kraftigt låsbleck med 
svetsad skyddskåpa för hänglås.

Låsbleck för hänglås
UR SP metalldörr med låsbleck för hänglås.

ASSA cylinderlås
Starkt låshölje för ASSAcylinder.

EURO cylinderlås
Starkt låshölje för EUROcylinder.

specialdesignad kåpa som skyddar hänglåset 
och minimerar risken för inbrott. Dörrbladet 
har en stålrörsram med dimension 30 × 20 mm 
och två specialkonstruerade tvärgående rör 
som gör dörren stabil och säker. Dörrarna är 
tröskelfria, vilket gör dem handikappanpas
sade. De levereras färdiga för installation.

INSYNSSKYDD
UR SP är en heltäckande väggpanel som ger 
ett utmärkt skydd mot inbrott. Den används 
främst som frontvägg i utrymmen som 
redan har ett relativt starkt yttre skydd. 
Plåtpanelerna gör det omöjligt att se in i förrå
det. I systemet finns också heltäckande, solida 
dörrar som alternativ till nätdörrar. Dörren är 
försedd med beslag för hänglås. UR SP kan 
enkelt kombineras med våra andra typer av 
förrådsväggar i nät.

TILLBEHÖR
Troax tillbehör gör det möjligt att anpassa 
nätväggarna till de flesta lokaler, även med 
lutande golv eller tak. Den unika golvfoten 
tillåter exempelvis steglös höjdjustering vid 
ojämnt golv. Självgängande skruv i kombina
tion med en rad olika beslag gör installationen 
enkel. Vårt Snapperbeslag fäster snabbt 
panelerna i varandra. Vi erbjuder specialpro
filer som fyller ut mellanrum mellan paneler, 
väggar och tak. Bland tillbehören finns olika 
hyllsystem med konsoler.



”Nätpaneler utgör grunden 
för alla våra system.”
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Troax Safe är vårt absolut säkraste system för förrådsväggar. 
Det är baserat på UX 550 nätpanel, som uppfyller kraven 
i Svenska Stöldskyddsföreningens norm för inbrottsskyd
dande förrådsinredningar. Troax Safe är väl lämpat för 
utrymmen som är särskilt utsatta för inbrottsförsök, till 
exempel lägenhetsförråd och rum för cykelförvaring. Precis 
som våra andra system ger Troax Safe en ljus och ventilerad 
förvaringsmiljö där det är lätt att upptäcka och släcka en 
eventuell brand.

Stark, säker.
Moduluppbyggd.
Kvalitetskonstruktion.

Troax Safe.
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PANELER
Säkerhet var främsta fokus under utveck
lingen av UX 550, vår mest avancerade och 
säkra nätvägg. Väggen har specialprofiler 
för att minimera risken för ett eventuellt 
inbrott. Systemet är testat och godkänt 
enligt SSF 19900630/B. UX 550 är främst 
lämpat för lägenhetsförråd, källarförråd 
och vindsförråd med extra höga säkerhets
krav. Med Troax nätväggssystem kan du 
skapa kompatibla förvaringsutrymmen 
nästan överallt. Troax Safe kan till exempel 
kompletteras med väggar från serierna 
UX 450 och UR 350.

DÖRRAR
Dörr UX 550 är konstruerad för att 
användas tillsammans med UX 550 
nätpaneler från Troax Safesystem. 
Systemet är testat och godkänt av Svenska 
Stöldskyddsföreningen (SSF), och dörren 
kan användas i utrymmen som kräver extra 
hög säkerhetsnivå. Dörrbladet har en 
stålrörsram med dimension 30 × 20 mm 
och två specialkonstruerade tvärgående 
rör som gör dörren stabil och säker. Dörren 
har en specialdesignad skyddskåpa som 
skyddar hänglåset. Maskstorleken är den 
samma som hos nätväggarna: 50 × 50 mm. 
Dörrarna är handikappanpassade och 
levereras klara för montering.

TILLBEHÖR
Troax Safe ingår i ett system med special
anpassade monteringsbeslag, som gör det 
möjligt att installera säkra förråd i nästan 
alla typer av utrymmen: smala och breda, 
med låg och hög takhöjd eller lutande golv. 
Systemet är testat och godkänt av Svenska 
Stöldskyddsföreningen (SSF) och används 
i utrymmen som är speciellt utsatta för 
inbrottsförsök. Till Troax Safe finns tillbehör 
som hyllsystem med konsoler.

Panel (H x B) mm:
Panel UX 550 2 200 × 200

Panel UX 550 2 200 × 300

Panel UX 550 2 200 × 700

Panel UX 550 2 200 × 800

Panel UX 550 2 200 × 1 000

Panel UX 550 2 200 × 1 200

Panel UX 550 2 200 × 1 500

Dörr Troax Safe UX 500
Dörr UX 500, P 900 2 200 × 900

Dörröppning 1 860 × 860

Dörr Troax Safe UX 550
Dörr UX 550, EC 900 2 200 × 900

Dörröppning 2 000 × 810

Dörr UX 550, AC 900 2 200 × 900

Dörröppning 2 000 × 810

Komponenter UX 550
Ram 30 × 20 × 1,5 mm

Tråd 5 × 5 mm

Nätmaska 50 × 50 mm

Ytbehandling Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra 
RAL-färger.



”Våra produkter är 
utvecklade med fokus 
på säkerhet.”



TROAX  FÖRRÅD  21

TROAX SAFE UX 550
Vårt välrenommerade Troax Safe UX 550 är marknadens starkaste system för förrådsväggar med smarta 
tillbehör för miljöer som är extra utsatta för inbrottsförsök. Unika profiler för infästning mot vägg och i hörn 
ger systemet överlägsen styrka. Dörrarna kan fås med hänglås eller cylinderlås.

Profilsystem
För att säkra installationen finns flera starka profilalternativ.

Panel
Systemet bygger på UX 550, men kan 
kombineras med UX 450 och UR 350.

Hänglås med kåpa
Dörren Troax Safe UX 500 har heltäckande 
svetsad skyddskåpa som skyddar hänglåset.

Troax Safe UX 500
Vår SBSC-certifierade produkt, en kostnads-
effektiv lösning för krävande miljöer.

Säker installation
UX550 dörr monteras med u-profil i botten.

Golvstöd
Golvstöden har en unik 
konstruktion som gör att det 
går att anpassa systemets 
höjd om underlaget är ojämnt.

Skruvar och 
fästelement
Våra skruvar och fästele
ment ger snabb och säker 
installation.

Certifiering
Systemet är certifierat 
av Svenska Stöldskydds
föreningen (SSF).

TROAX SAFE UX 500
Vårt nya certifierade system bygger på vår nya dörr, Troax Safe UX 500. Frontväggen består av vår 
starkaste panel, UX 550. Installationsmetoden och panelfogarna påminner om dem som används 
för Troax Medium, och vårt unika golvstöd ger en tröskelfri dörröppning och en kostnadseffekti
vare installation. Dörren kan fås med beslag för hänglås.
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Troax är en komplett leverantör av selfstoragesystem 
med flexibla lösningar. Våra rull-, slagdörrar och 
plåtväggar är utvecklade särskilt för selfstorage
anläggningar och de är lika enkla att montera som 
de är att använda. Och de kräver minimalt underhåll.

Attraktivt.
Mångsidigt.
Underhållsfritt.

Troax Self storage.
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Troax har specialiserat sig på försäljning och 
installation av moderna selfstorage anläggningar. 
Vårt unika system med högblanka vita hall system 
i kombination med dörrar i fina färger som ger 
kunderna ett gott första intryck, inte bara idag 
utan under många år framöver.

SATSA PÅ RULLVÄGGAR.
Oavsett om ni planerar ert första projekt eller 
ert trettionde, kan ni alltid kontakta oss med 
era frågor. Vi hjälper er gärna att undersöka 
fastigheten och tar fram en ritning med full pris
sättning – utan krav på köp. Förslaget innehåller, 
förutom ritningen, också en uppskattning av 
kostnaden för att omvandla fastigheten till en 
selfstorageanläggning.

Vårt sälj och konstruktionsteam vet hur man 
tar tillvara alla vinklar och vrår för att få maximal 
uthyrbar yta (Uby), och vi vet hur viktigt det är 
att få rätt blandning av förrådsstorlekar.

FINNS ÖVER HELA EUROPA.
• Rulldörrarna och väggarna är tillverkade av 

korrugerad plåt.

• Vit blank lackering är standard – men det går 
att välja andra kulörer på delar av systemet.



Korridorsväggar
Max. höjd (mm) Tjocklek (mm)

3 000 0,4

Skiljeväggar mellan förråd
Max. höjd (mm) Tjocklek (mm)

3 000 0,4

Rulldörr
Max. höjd (mm) Max. bredd (mm)

3 000 3 000

Svängdörr
Max. höjd (mm) Max. bredd (mm)

2 250 1 000

Båda dörrtyperna kan fås med cylinder-
lås och hänglås. Standardbeslag i 
rostfritt stål.
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Rulldörr
Rulldörr är ett yteffektivt alternativ för enkel 
användning.

Väggpaneler
Väggsystemet består av ekonomiska och 
attraktiva skiljeväggar.

Säker förvaring
Förråden kan erbjudas med låsalternativ för  
hänglås eller cylinder.

UNIK PANELKONSTRUKTION
Vi säljer paneler med och utan montering. Om man väljer att montera själv, 
kan vi bistå med information inför montaget.
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Dags att bekänna färg.
Färg har alltid spelat en viktig roll för människor. 
Vi ser vår omgivning i färg och hjärnan bearbetar 
sina intryck. Alla våra nätpaneler och system 
finns i den färg du själv väljer, så att du kan ge ett 
personligt intryck i din omgivning.

Smarta tillbehör. Troax populära förrådssystem ger innehavarna den höga nivå av skydd och säkerhet 
som de förväntar sig. När ni hittat den dörr som bäst motsvarar era behov, kan vi också erbjuda en rad 
smarta och unika tillbehör. Kontakta oss för mer information. www.troax.com

Dörrstängare
Se till att dörren alltid stängs bakom dig för 
extra trygghet.

Förrådsnumrering
Vi kan erbjuda numrering för alla dörrar.

Nummerskylt
Ett tillbehör som fästs på dörrbladet om 
dörren har standardhöjd.

Ljuddämpande takfäste 
Ett gummifäste som minimerar ljud som 
sprider sig uppåt i byggnaden.

Tyst stängning
Ljuddämpande dörrstopp i gummi ger tyst 
stängning och förhindrar spridning av ljud i 
fastigheten.

Dörrförstärkning
Gör att dörrbladet kan kapas till rätt storlek 
på plats med bibehållen styrka.



Troax lokala försäljningskontor 
tillgodoser era behov, upp 
backade med dagliga leveranser 
från världens största lager med 
nätpaneler, Troax i Hillerstorp.

STARKA MARKNADSSEGMENT
Våra system är indelade 
i tre marknads segment: 
Maskinskydd, Lager och Förråd.

1. MASKINSKYDD
Dagens moderna industri har 
med sina avancerade processer 
höga krav på säkerhet. I synner
het finns det stort behov av 

kontrollerad åtkomst för behörig 
personal. Våra nätpaneler bygger 
på ett noggrant genomtänkt 
modulsystem med möjlighet till 
specialanpassning.

2. LAGER
Troax kan tillgodose alla era 
förvarings och säkerhetsbehov. 
Vi levererar till alla typer av 
industrier – från traditionella 
tillverkare med stora flöden 
och volymer i sina fabriker, till 
 anläggningar med höga lager
hyllor och detaljhandelslager. 
Vi kan tillgodose alla era 

behov och erbjuder kompletta 
lösningar.

3. FÖRRÅD
Oavsett om det handlar om en 
nyetablering eller renovering 
av en befintlig installation, är vi 
övertygade om att ni kommer att 
tycka att våra produkter är enkla 
att arbeta med. Era unika behov 
och vår kreativitet har bidragit till 
vår ständiga produktutveckling, 
och har även gett upphov till 
vårt motto: ”Det ska vara enkelt 
att förvara säkert.”

Lokal och global närvaro.
Troax är representerat i över 40 länder och har 
24 egna säljbolag. Vi arbetar för att stärka vår 
position globalt och utöka vår verksamhet på 
alla kontinenter.
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Det finns faror för människor, egendomar och processer i världen.  
Men det finns ingen anledning att oroa sig. För vi strävar alltid efter att göra den säker.  

Vi finns på din arbetsplats. Vi finns på dina vänners och din familjs arbetsplatser.  
Och vi finns hemma hos dig, hos dina vänner och din familj. Du kanske inte alltid ser 
oss eller tänker på oss, men vi är alltid där och skyddar för att göra din värld säker.

Läs mer på troax.com

Troax Nordic AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp | troax.com | info@troax.com | 0370-828 00

Vi gör din värld säker.


