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Gaaswanden
Dexion
Opslag
en
werkomgeving
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Werkplaats-opslag/Gaaswanden/ for the latest information.
Ook voor uw opslag en werkomgeving heeft Dexion een
uitgebreid assortiment.
Mezzanine vloerconstructies (vrijstaande vloeren of vloeren
geïntegreerd in HI280 legbordstellingen of P90 palletstellingen) en
kantoor compartimentering (kant-en-klare Cassette900
Kantoorunits) bieden extra ruimte en kantoren. Losse industriële
wanden of gaaswanden delen het magazijn of zorgen voor
beschermde opslag van uw producten.

Gaaswanden is a product in the
category

Opslag en werkomgeving
Platform constructies
Legbordstelling Etagebouw
Palletstelling Etagebouw
Industriële wanden
Cassette900 Kantoorunits
Gaaswanden
Gaasroosters
Gaasdoorvalbeveiliging
Signalisatie- en markeersystemen

Terwijl gaaswanddoorvalbeveiliging en gaasroosters uw
medewerkers beschermen tegen vallende goederen. We kunnen
uw magazijn voorzien van locatie aanduiding en markering.

Please visit www.dexion.be to see our other
products.

Opslag en werkomgeving › Gaaswanden
>

Omschrijving
Gaaswanden worden gebruikt ter afscheiding in een magazijn,
maar ook voor beveiligde opslag. Een eenvoudige opbouw van
het systeem zorgt in bijna alle gevallen voor een passende
oplossing.
Gaaswanden
Het Constructor Dexion gaaswandensysteem onderscheidt zich als
geen ander in kwaliteit en stabiliteit. Door de praktische indeling en
opbouw van het systeem is het mogelijk om in bijna alle gevallen een
passende oplossing aan te dragen. De gaaswanden worden toegepast
voor machineafscherming, entrepots, magazijn afscherming en
beveiliging tegen diefstal. Door de snelle montage en modulaire opbouw
kunt u eenvoudig gaaswanden, met of zonder deuren, tussenwanden,
plafond en grond of als vrije opstellingen plaatsen.
Met standaardpanelen diverse mogelijkheden

Het gaaswandensysteem is universeel toepasbaar. Afhankelijk van de
toepassing en uw wensen kan worden gekozen uit diverse maaswijdten, draaddiktes en kokerprofielen. Veel
gebruikte toepassingen zijn het aanbrengen van afscheidingen, compartimentering en als doorvalbeveiliging,
maar ook voor het gebruik als gaaslegbord is het systeem zeer geschikt.
De wanden zijn in verschillende kleuren leverbaar en kunnen ook thermisch verzinkt worden uitgevoerd.
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Specificaties
Maatwerk
Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de panelen op maat te produceren. Door standaardpanelen op maat te
zagen en af te werken met een pasprofiel, kan elke gewenste maat of combinatie worden gerealiseerd.
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