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Ét er at være førende i verden
Noget helt andet er at udvikle produkter, som virkelig er verdensførende.

TROAX’s lette men sikre netsektioner udfører et vigtigt stykke arbejde: At gøre et område sikkert. Vores systemer 
er nøje sammensat og udviklet, så de kan klare en høj belastning. Feedback fra vores kunder og vores dygtige 
medarbejdere gør det muligt at tilbyde de stærkeste og mest intelligente systemer i branchen.

Tre stærke markedssegmenter

Bæredygtig produktudvikling

Troax leverer et bredt udvalg af sikringsløsninger af høj kvalitet over hele verden.

TROAX’s systemer markedsføres i tre markedssegmenter: Automation og robot, Materialehåndtering og logistik 
samt Byg og bolig. Ved at opdele vores aktiviteter på denne måde, kan vi fokusere fuldt ud på de krav og tekniske 
forhold, der gør sig gældende inden for hvert markedssegment.

TROAX’s egen forsknings- og udviklingsafdeling har den vigtige opgave at 
sørge for løbende optimering af vores produkter og systemløsninger. 

Du skal altid kunne føle dig tryg ved os og vores produkter. Det er derfor et af de vigtigste 
elementer i vores virksomhed og dét, der ligger til grund for vores evne til konstant at 
omsætte idéer til stærke kvalitetsprodukter. Alt sammen for din sikkerhed.

TROAX har en miljøvenlig, fl eksibel og strømlinet produktionsproces. Vi er certifi ceret i 
henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøstyringssystemet ISO 14001, og vi 
arbejder løbende med at forbedre os, når det gælder kvalitet og miljøbeskyttelse.

Materialehåndtering og logistik
Troax kan efterkomme ethvert behov inden for opbevaring og sikring. Vi er leverandør til alle brancher – fra 
traditionelle producenter, som kræver højt fl ow og stor volumen gennem fabrikken, til lagerfaciliteter med høje 
reoler og detaillagre. Vi opfylder alle dine krav og tilbyder dig komplette løsninger.

Byg og bolig
Uanset om det handler om nybyggeri eller renovering af eksisterende pulterrum, er vi overbevist om, at du 
fi nder vores produkter lette at arbejde med. Kundernes specialbehov og vores kreativitet har bidraget til 
vores løbende produktudvikling og dannet grundlag for vores motto: “Sikker opbevaring skal være enkelt”.

Automation og robot
Nutidens moderne industri med avancerede processer stiller høje krav til sikkerheden. Der er særligt 
et stort behov for kontrolleret adgang for autoriseret personale. Troax’s netsektioner er baseret på 
nøje udviklede modulopbyggede systemer, der også kan specialtilpasses.
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Lokal tilstedeværelse 
Vi opfylder dine behov via lokale salgskontorer, som løbende får leverancer fra 
verdens største lager af netsektioner, Troax i Hillerstorp i Sverige.

Global tilstedeværelse
TROAX er repræsenteret i 27 lande, heraf 17 med egne salgsselskaber, og vi udbygger løbende vores 

aktiviteter på alle kontinenter. En global tilstedeværelse, der skal styrke vores position på verdensplan. 

Troax Denmark A/S   Baldershøj 22   DK-2635 ISHØJ, Denmark
Tel: (+45) 43 71 02 33   Fax (+45) 43 71 03 33   E-mail: info@troax.dk   www.troax.com

Produktionsanlæg, Hillerstorp, Sverige

Salgskontor 
Distributionscenter 



Vores unikke systemløsninger 
kan tilpasses netop dit behov
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Gulvfod
Denne enkle og unikke gulvfod gør 
det muligt at lave tilpasninger op 
til 30 mm, hvis gulvet er ujævnt.

U-profi l 
Bruges til at dække skarpe kanter, 
efter at der er lavet tilpasninger.

Snapper
Vores snappere bruges til at samle 
sektionerne sikkert og hurtigt. 
Snapperen er også med til at sikre 
og forstærke vægløsningen.

Udfyldnings-kit
Anvendes sammen med rør 
til små tilpasninger.
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Vi har helt bevidst konstrueret vores systemer, så de kan sammensættes og tilpasses netop dine 
behov. Vores 3 systemers sikkerhedsniveauer kan også kombineres med hinanden, hvilket giver 
den mest ideelle og fremtidssikrede løsning.

Dør (HxB) mm: Type

2200x750 Classic, Medium
2200x900 Classic, Medium, Safe, UR SP
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Vægbeslag
Anvendes til at justere og fastgøre 
vores vægsektioner til en eksister-
ende bygningskonstruktion.

Skruer og beslag
Vores system er baseret på vores 
selvskærende skruer kombineret 
med en række forskellige beslag,
der giver en utrolig stærk og 
fl eksibel fastgørelse.

Vægsektion (HxB) mm: Type

2200x200 Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x300 Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x500 Classic, Medium
2200x700 Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x800 Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x1000 Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x1200 Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x1500 Classic, Medium, Safe

VÆGSEKTIONER 



Udlejningsrum  Vores system kan 

opbygges ved brug af pladevægge, 

som beskytter mod indsyn eller af 

netvægge. Hvis systemet ikke går helt 

op til loftet, anbefaler vi netsektioner 

som oversektioner eller som tag til 

ekstra sikring.

Troax boxen Vores boxe kan bruges 

såvel indendørs som udendørs, og som en 

permanent eller en midlertidig løsning.

Troax Medium Bruges 

først og fremmest i om-

råder, hvor der er behov 

for  en god sikring imod 

uventede gæster.  I kom-

bination med godkendte 

låse reduceres risikoen 

for indbrudsforsøg.

Indhegning Vores Caelum vægsystem er 

fl eksibelt og kan let tilpasses steder med 

trængt plads.

Serverrum Vores modulopbyggede 

systemer, med eller uden tag, kan 

monteres i enhver højde. Netsektionerne 

giver fuld luftcirkulation og kan tilpasses 

til eksisterende installationer og andre 

forhindringer. 

Det store perspektiv
Ved både nybyg og renovering, giver Troax kunderne den høje grad af 
sikkerhed og tryghed, som de forventer. Med forskellige sikkerhedsniveauer 
og et udvalg af låse- og dørdesigns kan man opnå en pulterrumsløsning, som 
passer til de fl este forhold. Vores pulterrumsvægge er effektiv beskyttelse 
mod indbrud og hærværk.

De giver desuden et frisk miljø med en god ventilation. Det er ganske enkelt en 
god investering, der gør beboerne trygge og tilfredse.

Troax Classic  Er et godt valg af netsek-

tion til områder, som er forsynet med 

en god udvendig sikring med en lille 

risiko for skader. Kan også anvendes som 

skillevægge til vores andre pulterrums-

systemer for at opnå en optimal løsning.

Indhegning Vores Caelum vægsystem er  Vores modulopbyggede 

 Vores boxe kan bruges 
Udlejningsrum  Vores system kan 

Døre  Vores sikre dørsystem uden 

bundstykke i Classic og i Medium giver 

let adgang til rummet.

Vores sikre dørsystem uden 

Troax Classic  Er et godt valg af netsek- Troax Medium Bruges 
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Troax Safe Det er vores absolut mest 
sikre produkt. Produktet er certifi ceret i 
henhold til standarderne i svenske SSF 
(sammenslutning til sikring mod indbrud) 
for installationer til sikker opbevaring, 
som beskytter mod indbrud, og som 
passer til rum, der er særligt udsatte for 
indbrud.

Pladevægge  UR SP er en sikker, robust 
og let monterbar pulterrumsløsning, 
som er velegnet, hvis man har brug for 
et system der forhindrer indsyn. UR SP 
kan nemt kombineres med vores andre  
pulterrumstyper.

Garage  Systemet er baseret på modu-
lopbyggede netsektioner som beskytter 
garagen mod indbrud og hærværk. 
Uanset valg af sikkerhedsniveau - et 
standard- eller et special tilpasset 
design - får du et sikkert og fl eksibelt 
garagesystem.

Loftrum Vores fl eksible systemer er lette at 
tilpasse til den forhåndenværende situation, 
f.eks. til skrålofter i loftrum.



Tegninger og oversigt i 2D og 3D Vores styrke ligger i detaljerne
Vi har stor erfaring med beskyttelse af mennesker og materialer i farlige miljøer.
Vores salgsmedarbejdere guider dig nemt og hurtigt gennem de forskellige trin, så 
vi kan tilbyde dig den optimale løsning.

For at skabe en robust sektion, effektivisere fremstillingsprocessen og opfylde de krav som stilles til styrke, 
har vi valgt at fremstille rammerne med vandrette profi lrør. Alting fremstilles i et fuldautomatisk anlæg i 
absolut højeste kvalitet.

Det kan være svært at forestille 
sig, hvordan en løsning ser ud, før 
materialerne er bestilt.

Det problem løser vi ved hjælp af 
vores Confi gura-værktøj til tegning 
og 3D-visning. Selv før du bestiller 
materialerne hos os, kan du få vist 
vores forslag via 2D- og 3D-genererede 
tegninger. Dette gør det nemmere at 
træffe en beslutning, og forhindrer 
overraskelser siden hen.

TROAX CLASSIC
Troax Classic vægsektion er vores lette variant med en svejset 19 x 19 mm 
rørkonstruktion. Nettet består af tryksvejsede tråde med en tykkelse på 2,5 mm 
og 50 x 50 mm maskestørrelse.

TROAX MEDIUM 
Troax Medium vægsektion er en stærkere variant med en svejset 
30 x 20 mm rørkonstruktion. Nettet består af tryksvejsede tråde 
med en tykkelse på 3 x 3,75 mm og 50 x 50 mm maskestørrelse.

TROAX SAFE 
Troax Safe vægsektion er vores stærkeste variant med svejset 30 x 20 mm 
rørkonstruktion. Nettet består af tryksvejsede tråde med en tykkelse på 5 mm 
og 50 x 50 mm maskestørrelse.
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UR 350, anbefales til områder hvor risokoen for indbrud 
er lille. Denne type kan også bruges som skillevæg sam-
men med vores andre systemer.

Dette er et godt valg til områder, som har en god udvendig 
sikring og hvor risikoen for indbrud er lille. Kan også bruges 
som en skillevæg sammen med vores andre systemer for at 
opnå en optimal løsning. Netvæggene tillader, at lys og luft 
passerer, og muligheden “for at se rundt om hjørnet” giver en

fornemmelse af sikkerhed. Det gør det også muligt hurtigt 
at opdage og slukke en eventuel brand direkte gennem net-
væggene. Dørsystemet er uden bundstykke og dørbladet har 
samme kraftige rør og net som Troax Medium.

Låseblik 
Classic-døren 

leveres forberedt 
for hængelåse

Netvæg Classic 
Danner basis for 
Classic systemet

Anbefalede hængelåse Døre uden bundstykke

Svejset plade til nummer-
skilte som standard

Fleksibel spånpladehylde 
med konsoller.

Teknisk information:

Netvægge (HxB) mm:

Netvæg Classic  2200 x 200
Netvæg Classic  2200 x 300
Netvæg Classic  2200 x 500 
Netvæg Classic  2200 x 700
Netvæg Classic  2200 x 800
Netvæg Classic  2200 x 1000
Netvæg Classic  2200 x 1200
Netvæg Classic  2200 x 1500

Dør til hængelås (H: 2200 mm)

Dør Classic P 750 H (åbning H: 1860 mm)
Dør Classic P 750 V (åbning H: 1860 mm)
Dør Classic P 900 H (åbning H: 2000 mm)
Dør Classic P 900 V (åbning H: 2000 mm)

Teknisk information:

Ramme:  19 x 19 x 1,0 mm
Tråd:  2,5 x 2,5 mm
Maskestørrelse:  50 x 50 mm
Udførelse:   Pulverlak,
  Grå RAL 7037

Fås også i galvaniseret udførsel samt andre 
RAL-farver.

Hængelåse Netvægge

Døre og sektioner

Svejset plade til nummer- Fleksibel spånpladehylde Fleksibel spånpladehylde Fleksibel spånpladehylde 
med konsoller.
Fleksibel spånpladehylde 
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Fleksibel spånpladehylde 
med konsoller.

Alle døre er 2200 mm høje.
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Anbefales først og fremmest i områder, hvor der er behov 
en god sikring imod uventede gæster. I kombination med 
godkendte låse reduceres risikoen for indbrudsforsøg. Ved 
hjælp af Troax tilbehør og nemme monteringsmetoder, kan 
systemet tilpasses næsten enhver placering: Smalt eller

bredt, lav eller høj lofthøjde eller hvis gulvene skråner. Net-
sektionerne tillader, at lys og luft passerer igennem, og mu-
ligheden “for at se rundt om hjørnet” giver en fornemmelse af 
sikkerhed. Det gør det også muligt hurtigt at opdage og slukke 
en eventuel brand direkte gennem netvæggene.

Teknisk information

Dør til hængelås (H: 2200 mm)

Dør Medium P 750 H (åbning H: 1860 mm)
Dør Medium P 750 V (åbning H: 1860 mm)
Dør Medium P 900 H (åbning H: 2000 mm)
Dør Medium P 900 V (åbning H: 2000 mm)

Dør til EURO-cylinder (H: 2200 mm)

Dør Medium EC 900 H (åbning H: 2000 mm)
Dør Medium EC 900 V (åbning H: 2000 mm)

Teknisk information:

Ramme:  30 x 20 x 1,25 mm
Tråd:   3,0 x 3,75 mm
Maskestørrelse:  50 x 50 mm
Udførelse:   Pulverlak,
  Grå RAL 7037

Fås også i galvaniseret udførsel samt andre 
RAL-farver.

Dør til ASSA-cylinder (H: 2200 mm)

Dør Medium AC 900 H (åbning H: 2000 mm)
Dør Medium AC 900 V (åbning H: 2000 mm)

Hængelås AC/EC Fuld stålplade 

Døre og vægge 
Alle døre er i højde 2200 mm.

Netvægge

Låse

Hængelås med dækkappe
Medium døren leveres med 
et kraftigt hængelåsbeslag 
beskyttet med en dækkappe.

Låsebeslag for hængelås
UR SP dør i stålplade med 
beslag for hængelås.

ASSA Cylinderlås
Stærk låsekasse til ASSA 
cylinder.

EURO Cylinderlås
Stærk låsekasse til EURO 
cylinder.

Låsebeslag for hængelås EURO Cylinderlås

Netvægge
Danner basis for Medium systemet

UR SP 
En løsning der forhindrer indsyn.

Fleksibel spånpladehylde
Med konsoller

Netvægge (HxB) mm:

Netvæg Medium   2200 x 200
Netvæg Medium  2200 x 300
Netvæg Medium   2200 x 500
Netvæg Medium   2200 x 700
Netvæg Medium   2200 x 800
Netvæg Medium   2200 x 1000
Netvæg Medium  2200 x 1200
Netvæg Medium  2200 x 1500
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cykelbure, barnevognsrum, garagebure, lagerdepoter osv. Net-
sektionerne tillader, at lys og luft passerer frit, og muligheden 
for at “se rundt om hjørnet” giver en fornemmelse af sikkerhed. 
Det gør det også muligt hurtigt at opdage og slukke en eventuel 
brand direkte gennem netvæggene.

Kundens behov for sikkerhed har været i fokus ved udviklingen 
af vores mest sikre produkt. Troax Safe er et system med 
specialtilpassede monteringsbeslag. Systemet er testet og 
godkendt af svenske SSF (sammenslutning til sikring mod ind- 
brud) og bruges i områder, som er særligt udsatte for indbruds-
forsøg. Eksempler på sådanne områder kan være pulterrum, 

Teknisk information:

Netvægge (HxB) mm:

Netvæg Troax Safe  2200 x 200
Netvæg Troax Safe   2200 x 300
Netvæg Troax Safe   2200 x 700
Netvæg Troax Safe   2200 x 800
Netvæg Troax Safe   2200 x 1000
Netvæg Troax Safe   2200 x 1200
Netvæg Troax Safe   2200 x 1500

Dør til hængelås (H: 2200 mm)

Dør Troax Safe P 750 H (åbning H: 1860 mm)
Dør Troax Safe P 750 V (åbning H: 1860 mm)

Dør til EURO Cylinder (H: 2200 mm)

Dør Troax Safe EC 900 H (åbning H: 1970 mm)
Dør Troax Safe EC 900 V (åbning H: 1970 mm)

Teknisk information:

Ramme:  30 x 20 x 1,5 mm
Tråd:  5,0 x 5,0 mm
Maskestørrelse: 50 x 50 mm
Udførelse: Pulverlak, Grå RAL 7037

Fås også i galvaniseret udførelse samt andre 
RAL farver.

Dør til ASSA Cylinder (H: 2200 mm)

Dør Troax Safe AC 900 H (åbning H: 2000 mm)
Dør Troax Safe AC 900 V (åbning H: 2000 mm)

Døre og netvægge 

Hængelås AC EC Netvægge

Cylinderlåse
Kan fås både med ASSA- 
og EURO Cylinder.

Sikring på bagsiden
Sikrer dørbladet ved 
hængslerne i tilfælde af 
indbrudsforsøg.

Profi l Systemer 
Der fi ndes et antal stærke 
profi ler til at sikre systemet.

Sikker montering
Ved at anvende profi lsystemet, 
sikres alle samlinger i tilfælde 
af indbrudsforsøg.

Hængelås med dækkappe
Safe døren leveres med et kraftigt 
hængelåsbeslag med en svejset 
dækkappe.

Troax Safe
Systemet er testet og godkendt af 
svenske SSF (sammenslutning til 
sikring mod indbrud).

Netvægge
Danner basis for Safe Systemet

Alle døre er i højde 2200 mm.



Vores montører har stor erfaring med montering og 
service. For at kunne tilbyde hurtig levering har vi 
materialer på lager.

Vi kan montere dit pulterrum hurtigt og effektivt, 
så du ikke behøver at spekulere på, om pulterrummet 
nu er korrekt monteret.

Grå øger synligheden

Certifi cering
Service og support
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TROAX kan levere vægge og systemer i enhver RAL 
farve. Men det er ikke tilfældigt, at vi har valgt den 
grå farve til vores systemer.  Farven har en meget 
vigtig funktion: Synlighed. Støv og snavs ses heller 
ikke så tydeligt takket være den grå farve.

Troax - Et sikkert valg
Mange års erfaring og en høj grad af teknisk ekspertise har 
udviklet vores certifi cerede system, Troax Safe – Baseret på 
vores kraftigste netvæg, der er konstrueret til de hårdeste 
miljøer.

Dette, sammen med vores automatiserede produktion, 
sikrer en kvalitet i topklasse, og har til sammen skabt et 
system, som er testet og godkendt af svenske SSF 
(sammenslutning til sikring mod indbrud).

Endeprofi len er en fl eksibel løsning til justering 
af netvæggens bredde, samtidig med at
sektionen opretholder sin styrke og stabilitet.

U-profi len er et fl eksibelt tilbehør, der kan 
tilpasses og dække skarpe kanter. Fås
galvaniseret eller lakeret.

Endeprofi len og U-profi len er tilbehør, som er fuldt 
kompatibelt med alle TROAX vægge og systemer.

Endeprofi l

U-profi l

1

2

myTROAX er vores online ressource med værktøjer til dit 
daglige arbejde med Troax og vores produkter.

troax.com/mytroax

MYTROAX ER
NU DIT TROAX
TILMELD DIG 
I DAG!
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Troax Denmark A/S   Baldershøj 22   DK-2635 ISHØJ, Denmark
Tel: (+45) 43 71 02 33   Fax (+45) 43 71 03 33   E-mail: info@troax.dk   www.troax.com

Troax Systems, S.L. Spain  
Tel: +34 93 568 40 00   
E-mail: info@troax.es 

Troax Systems Madrid
Tel: +34 91 103 25 79  
E-mail: madrid@troax.es

Troax AB (Head Offi ce), Sweden
Tel: +46 370 828 00  
E-mail: info@troax.com

Troax Nordic AB  
Tel: +46 370 828 00  
E-mail: info.se@troax.com

Troax Schweiz AG, Switzerland
Tel: +41 52 740 03 36  
E-mail: info@troax.ch

 
Troax Endüstri Insaat, Turkey  
Tel: +90 212 607 24 94  
E-mail: murat.daskin@troax.com

Troax UK Ltd, United Kingdom  
Tel: +44 1793 542 000  
E-mail: info@troax.co.uk

Lee Manufacturing Ltd  
Tel: +44 1384 277 441  
E-mail: info@troaxlee.co.uk

Troax, Inc. USA 
Tel: +1 (615) 730-7581  
E-mail: info@troax.us

Troax GmbH, Austria 
Tel: +43 2254 76 371  
E-mail: info@troax.at

Troax, Belgium 
Tel: +32 15 28 17 30  
E-mail: info@troax.be

VECSA International, Brazil
Tel: +55 11 5506-9307  
E-mail: vendas@vecsa.com.br 

Troax (Shanghai) 
Safety System Co., Ltd.
Tel: +86 21 6148 9119
E-mail: info.china@troax.cn

Troaks d.o.o, Croatia
Tel: +385 47 64 20 71  
E-mail: info.croatia@troax.com

Troax CZ s.r.o. Czech Republic 
Tel: +420 312 246 820  
Tel: +420 312 246 821  
E-mail: info@troax.cz

Troax Denmark A/S 
Tel: +45 43 71 02 33  
E-mail: info@troax.dk

Troax Nordic AB, Finland 
Tel: +358 10 321 4210 
E-mail: info@troax.fi  

Troax SAS, France 
Tel: +33 04 79 52 26 70 
E-mail: info@troax.fr

Troax GmbH, Germany 
Tel: +49 6127 9079 0  
E-mail: info@troax.de 

Troax Italy S.R.L 
Tel: 800 787 005  
E-mail: info@troax.it

MORITA & COMPANY, Japan 
Tel: +81 568 77 1241  
E-mail: service@morita-c.co.jp

Troax BV, Netherlands 
Tel: +31  252 370 154  
E-mail: info@troax.nl

Troax Nordic AB, Norway  
Tel: +47 22 80 42 00  
E-mail: info@troax.no

Troax Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 (61) 663 27 02  
E-mail: info@troax.pl

Troax Russia
Tel/Fax: +7 (925) 771 28 51
E-mail: egor.belofast@troax.com 

TROAX SK s.r.o. Slovakia 
Tel: +421 903 655 625  
E-mail: pavol.kapral@troaxsk.sk

Votem Autotech Co., Ltd.South Korea  
Tel: +82 (0)52 283 0501  
E-mail: andrew.kim@mdtkorea.net


