
» » Nieuw! X-Store 2.0
   Nieuwe snelle en unieke manier om de 

panelen aan de staander te bevestigen

   Breed scala aan sloten en deuren  (hetzelfde 
assortiment als de Axelent X-Guard)

   Demontage van een paneel zonder de 
panelen ernaast te beïnvloeden

  Mogelijkheid om tot het plafond te bouwen

  Op voorraad vanaf januari 2020

   Beschikbaar in SnapperWorks vanaf januari 
2020

   Modulair concept – aan te passen in hoogte en 
breedte

   Nieuw ontworpen vloervoet – te combineren 
met staanders van standaardhoogte voor 
kostenefficiëntie

Een paneel losmaken/verplaatsen 
zonder de panelen ernaast te 

beïnvloeden

De X-Store 2.0 groeit naar wens mee 
in hoogte en breedte.

Bevestig de panelen snel aan de 
staander met een fraai resultaat
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   Flexibele staanders – bouw in 3 verschillende 
richtingen inclusief hoeken

  Eenvoudige hoogteverstelling van de panelen

   Nieuwe aansluiting voor soepelere en sterkere 
montage in de hoogte 

   Duidelijk gemarkeerde in- en uitgangen door 
verschillende kleuren van wand- en deurpanelen

   Maak de installatie op maat met snijpakketten 
en verstelbare passtukken

  Max 6 m breed

  Onbeperkte lengte

   Beschikbaar in SnapperWorks vanaf  
januari 2020

Meer nieuws! X-Store 2.0 X-Store Plafond

2 200 250, 400, 700, 1 000, 1 200 eller 1 500

1 100 250, 400, 700, 1 000, 1 200 eller 1 500

Verticale buizen  19x19

Horizontale buizen  15x15

Staanders  50x50, 70x70 of lage vloervoet

Verticale draden  Ø 3

Horizontale draden  Ø 2,5

Mazen  50x60

Oppervlaktebehandeling Fosfatering/epoxylak

Kleur gaaselement  Lichtgrijs RAL 9018 

Kleur staander  Zwart RAL 9011

 Productinformatie   Gaaselementen, Lichtgrijs (RAL 9018)

X-Store 2.0   Hoogte, mm Breedte, mm

Bouw tot 4,5 meter in de 
hoogte zonder speciale 
stabilisatie

Nieuw ontworpen vloervoet 
– te combineren met palen 
van standaardhoogte voor 
kostenefficiëntie

2 200 mm

1 100 mm

Het is eenvoudig om hogere 
paneelwanden te bouwen

De kleur wijst de weg. Het deurpaneel  
is zwart, terwijl de andere  
gaaswanden lichtgrijs zijn.

Bevestig de panelen snel aan de 
staander met een fraai resultaat
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