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ANTIVALROOSTERS

VOOR PALETREKKEN
De antivalroosters verhogen in belangrijke mate de veilig-

heid in Uw magazijn : hoeveel keer komt het immers niet

voor dat gedeeltes van of zelfs volledige paletten naar be-

neden vallen ? Dit veiligheidssysteem wordt vastgehecht

aan de stijlen van Uw paletrek d.m.v. konsoles die de

roosters op 100 à 200 mm van Uw paletrekken houden

teneinde het plaatsen van Uw paletten te vergemakkelijken.

De roosters zijn beschik-

baar in 6 standaardmaten

en kunnen mits meerprijs

aangepast worden aan de

afmetingen van Uw palet-

rekken.

TECHNISCHE DATA

Stalen buisframe met horizontale kokerprofielen Antivalrooster 2200 x 1000

19x19 mm, verticale kokerprofielen 15x15 mm. 2200 x 1200

Gepuntlast draadframe, mazen 50x60 mm 2200 x 1500

(verticale draden ∅ 2,5 mm, horizontale dra- 1100 x 1000

den  ∅ 3 mm). 1100 x 1200

Standaarduitvoering : lichtgrijs RAL 9018, an- 1100 x 1500

dere kleuren op aanvraag mits meerprijs. Elk rooster omvat 1 bevestigingsset 7TRB7000V

Aanpassingsset 1000 (960)

Benodigde konsoles : 1 per verbinding paneel/ 1200 (1160)

stijl paletrek met uitzondering van het onderste 1500 (1460)

paneel waar er 2 vereist zijn. De onderste kon- (= U 20x20x2200 + buis 15x15x960/1160/1460)

sole wordt onderaan omgekeerd gemonteerd. Konsole galva 100*

De antivalroosters kunnen op de meeste types galva 125*

paletrekken gemonteerd worden. galva 150*

De afmeting van de konsole is de binnenafme- galva 175*

ting van het paneel d.w.z. +/- de oversteek galva 200*

van de palet t.o.v. de ligger. speciaal model TraviRack ®/TraviPal ®/RediRack ® :

A = 80/83 galva 150**

MAZEN : A =100 galva 150***

Standaard : 50 x 60 mm (bxh) Elke konsole omvat 1 set aangepaste bouten.

Op aanvraag mits supplement : 50 x 30 mm U-profiel (afwerking)

Verhoogstuk stijl

Voor het verhogen van de stijl van het palet- (= U 41x41 met perforaties voor bevestiging op rack)

rek is een U-profiel beschikbaar die U toelaat Bevestigingsset voor :

het bovenste stockageniveau te beveiligen. ° Roosters (1 set per rooster)

° Standaard konsole M8x25*

De Travirack® 80 konsole past eveneens op   Travirack80 konsole M10x95**

RediRack® stijlen > 6/2011.   Travirack100 konsole M10x115***

  (1 set per konsole)

Ongemonteerd geleverd. ° U profiel op vloer

Op aanvraag monteren onze gespeciali-   (1 set per profiel)

seerde monteurs Uw antivalroosters. ° Klem per stuk (incl. M8x35) Andere afmetingen 

Vraag een gratis bestek ! ° Zelfborende vijs 4,8x 19 per stuk op aanvraag.

CORMESH ® ● ANTIVALROOSTERS

79TASC200Z3

79TASC15080Z0

79TASC150100Z0

79TASU20220Z3

79TASC100Z3

79TASC125Z3

79TASC150Z3

79TASC175Z3

79TAS110150G3

79TASAD96Z3

79TASAD116Z3

79TASAD146Z3

7TRBTR1000

OPGEPAST !
Volgens de nieuwe veiligheidsnormen dienen de achterzijde van de enkelzijdige vakken gelegen

langs gangen, transitzones, werkplaatsen enz., voorzien te zijn van een opvangsysteem dat toelaat

TYPE AFM. (mm)

79TAS220100G3

CODE

79TAS220120G3

79TAS220150G3

79TAS110100G3

79TAS110120G3

€

eventueel naar beneden vallende goederen op te vangen (gaaswanden, volle wanden, enz.).

7TRB7000

7TRB00100

7TRBTR800

2200

2000

7TRB10

79TASATTZ3

JT75045X19Z0

79TASU41200Z3

A

Mogelijkheid om een schei-

dingswand met draaideuren 

of schuifdeuren te integreren.

konsole

klem



SCHUIFDEUREN ►

Niets dat U belet om in Uw installatie eventueel een

schuifdeur te integreren die niet alleen Uw rekken 100 %

toegankelijk maakt maar tevens dienst doet als antival-

rooster.

Antivalroosters en schuifdeuren kunnen overigens altijd

op bestaande rekken gemonteerd worden.

TECHNISCHE DATA
(schuifdeuren)

Stalen buisframe : verticale buizen 30 x 20 mm, horizontale buizen 25 x 15 mm. Gepuntlast draadframe : 

mazen 50 x 60 mm (verticale draden ∅ 3 mm, horizontale draden ∅ 2,5 mm). Standaarduitvoering : lichtgrijs RAL 9018.

HOE UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

een konsole vereist een set bouten (7TRB00100V of TRBTR1000V voor TraviRack®/TraviPal®/RediRack®)

om de konsole te bevestigen aan Uw rek. 1 set bouten is reeds inbegrepen in de prijs van het paneel.

klem : om de panelen onderling met elkaar te verbinden (enkel de bovenste en de onderste rij)

bouten (7TRB0V) om de verschillende rijen panelen onderling met elkaar te verbinden (1 set per paneel met 

uitzondering van de bovenste rij waar er geen nodig zijn). 1 set is inbegrepen in de prijs van het paneel.

Aanpassen van een paneel : 

Afslijpen op de gewenste maat. De aanpassingsset 1000, 1200 of 1500 (= profiel U 19x19x19x2200 + buis 15x15) gebruiken :

het hekwerk wordt geklemd tussen de buis en de U. De U aan het geraamte van het paneel riveteren (rivetten niet bijgeleverd) of

zelfborende vijzen 4,8x19 gebruiken (bijgeleverd).

Wanneer U een paneel dient aan te passen (dit gebeurt altijd ten tijde van de montage) dan plaatst U dit paneel met de aangepaste

kant aan de buitenzijde van Uw wand. Het U-afwerkingsprofiel kan meerdere panelen afdekken gezien de lengte van 2200 mm.

Opmerking :

De antivalroosters worden meestal gemonteerd vanaf het eerste niveau, dus niet vanaf de grond ! U kan echter Uw wand laten

aanvangen op +/- 30 mm van de grond door het omdraaien van de onderste konsoles.

U kan Uw scheidingswand ook laten beginnen vanaf de grond : in dit geval bevestigt U eerst een U op de grond en U glijdt er de

panelen in. In dergelijk geval vervalt uiteraard de onderste rij konsoles maar U dient wel te beschikken over een perfecte vloer.

U kan ook het U-profiel aanwenden om een grotere stevigheid te bezorgen aan Uw antivalroosters : in dit geval bevestigt U een U

bovenaan en onderaan Uw gaaswand d.m.v. zelfborende vijzen 4,8x19 (JT75045X19Z0  : 3 per U).

VAN STOCKAGE SYSTEMEN

VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE VOOR EEN GRATIS BESTEK !

EUROPA'S OUDSTE FABRICANT

paneel

2200x1500

paneel 1100x1500

of aangepast 

paneel

konsole

De rijen panelen laten verspringen !

stijl

 rack



INDUSTRIELE 

SCHEIDINGSWANDEN

Modulaire elementen beschikbaar in verschillende afmetingen teneinde

U toe te laten eender welke bedrijfs- of magazijnruimte doeltreffend af

te sluiten. Sommige elementen kunnen eventueel ook dienst doen als

plafond mits de overspanning maximaal 4 m bedraagt.

Technische data : 

Stalen buisframe : verticaal kokerprofiel 30x20 mm, horizontaal koker-

profiel 25x15 mm. Gepuntlast draadframe met mazen 50x60 mm

(verticale draden ∅ 3mm, horizontale draden ∅ 2,5mm).

Standaarduitvoering : lichtgrijs RAL 9018, voeten en stijlen in zilvergrijs

RAL 9006. Thermisch verzinkte uitvoering beschikbaar mits meerprijs.

Andere kleuren zijn beschikbaar mits meerprijs.

De elementen zijn beschikbaar in gaas- , plaat- of transparante plexi-

wand.

Wandelement.

Standaardhoogte 2200 mm. Daar de wand gemonteerd wordt op 50 mm van de grond zal de totale

hoogte van het eerste paneel 2250 mm zijn. Breedtes : zie prijslijst. Wordt verankerd aan de grond d.m.v.

vloersteunen of stabiliteitspalen. Om een hogere wand te bekomen gebruikt U opzetelementen van 750

of 1100 mm of wandelementen van 2200 mm. In beide gevallen zijn verbindingsstukken vereist teneinde

de elementen met elkaar te verbinden (2 voor het eerste paneel, 1 voor de volgende).

Draaideur.

Stabiliteitspaal. Beschikbaar links- of rechtsopenend. Dubbele draaideur eveneens beschikbaar. Beschikbaar met

hangslotplaatjes (exclusief hangslot) of met cilinderslot mits meerprijs.

Hoogte 2250 mm, andere hoogtes op aanvraag. Beschikbare breedtes : alle breedtes van de wand-

elementen te vervolledigen met de deurset.

Schuifdeur.

Compleet geleverd met rail, wieltjes, geleider en hangslotplaatjes (exclusief hangslot). Geleverd met

cilinderslot mits meerprijs. Totale hoogte +/- 2350 mm (+/- 2250 mm nuttig).

Breedtes : alle breedtes van de wandelementen te vervolledigen met de deurset.

Een dubbele rail voor 2 voor elkaar schuivende deuren is eveneens beschikbaar.

Geleider voor 

schuifdeur. Opgepast : de prijs 'deurset' is exclusief de deurbladen en de stabiliteitsstijlen 'deur' !

VOOR EEN GRATIS BESTEK !

plexiwandplaatwandgaaswand

CORMESH ® ● SCHEIDINGSWANDEN

VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE 

gaas- + plaatwand of plaat- & 

plexiwand

schuifdeur

draaideur

volledige gaaswand



Opzetelement.

Standaardhoogte 750 mm of 1100 mm. Breedtes : zie prijslijst. Wordt bevestigd aan de onderstaande

wand d.m.v. verbindingsstukken (niet inbegrepen). De set verbindingsstuk omvat 2 verbindingsstukken

en de bouten voor opzetelement. Voor hogere wanden gebruikt U een tweede wandelement van

2200 mm (zie 1) tesamen met 1 verbindingsstuk per paneel (2 voor het eerste paneel). Mogelijkheid

om draai- en schuifdeuren te verhogen of een vast verhoogstuk te voorzien boven de deuren.

Uitgifteluikelement.

Beschikbaar op aanvraag. Voorzien van een binnenwaarts openend deurtje met hangslotplaatjes.

Een legbord is beschikbaar mits meerprijs.

Gaaswand met Stabiliteitsstijl en halve vloersteun, hoekbevestiging.

aanrijbeveiligng. Halve vloersteunen geven de wand 100 % stabiliteit en maken het gebruik van schoring overbodig,

geen hinder voor rondrijdende heftrucks dus.

Een stabiliteitsstijl 'wand' wordt aanbevolen voor alle relatief lange wanden met een hoogte van 2200

mm. Voor hogere wanden is een verhoogstuk voor stabiliteitspaal beschikbaar.

De stabiliteitspaal 'wand' wordt geplaatst achter de wand en verlengt dus Uw wand niet.

Voor draaideuren en schuifdeuren zijn stabiliteitspalen 'deur' noodzakelijk. Voor draaideuren zijn er 3

vereist, voor schuifdeuren zijn er 2 à 6 vereist in functie van de lengte van de deur.

De stabiliteitsstijlen 'deur' verlengen Uw wand met 50 mm per stijl.

De stabiliteitsstijlen 'wand' en 'deur' zijn beperkt tot een hoogte van 4500 mm. Voor hogere wanden

zijn er andere oplossingen beschikbaar op aanvraag.

Vormen 2 wanden een hoek dan wordt de stabiliteit verzekerd door een hoekbevestiging (1 set van

3 stuks per hoogte van 2200 mm) en een halve vloersteun.

Plaatwand. Stijl.

De losse stijl (20x30) kan gebruikt worden om Uw wand met een paar cm te verlengen indien nodig.

U profiel.

Standaardlengte 2200 mm. Voor een betere afwerking bovenaan de panelen.

Bouten.

Om een wandelement aan de muur te bevestigen gebruikt U set 7TRB00010V, voor de verbinding van

2 panelen set 7TRB7010V, voor het vastmaken van opzetelementen set 7TRB7000V.

Thermisch verzinkte Aanpassing paneel.

wand voor buiten- De panelen kunnen aangepast worden ten tijde van de montage d.m.v. aanpassingssets.

toepassingen (optie).

OMSCHRIJVING

lichtgrijs RAL 9018 x

Wandelement x

x

x

x

x

x

Opzetelement x

x

x

x

x

x

Opzetelement x

x

x

x

x

x

Verbindingsstuk opzetelement wand (set 2 stuks, boutenset 7TRB7000V inclusief)

79TAFP220025G3

79TAFP220040G3

79TAFP220070G3

79TAFP220100G3

79TAFP110025G3

79TAFP110040G3

79TAFP110070G3

79TAFP110100G3

79TAF110120G3

79TAF110150G3

79TAFT110025G3

79TAFT110040G3

79TAFT110070G3

79TAFT110100G3

79TAF075150G3

79TAF110025G3

79TAF110040G3

79TAF110070G3

79TAF075025G3

79TAF075040G3

79TAF075070G3

79TAF075100G3

79TAF220040G3

79TAF220070G3

79TAF220100G3

79TAF220120G3

PLEXIWAND

Ongemonteerd geleverd. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw scheidingswand.

Vraag een gratis bestek !

AFM. (mm) GAASWAND PLAATWAND

H
 =

 7
5
0
 m

m

250 750 -

700 750 -

- - -

79TAFMAN3020Z3

H
 =

 1
1
0
0
 m

m

250 1100

400 1100

1000 1100

B H CODE € CODE € CODE €

H
 =

 2
2
0
0
 m

m

250 2200

700 2200

1200 2200

79TAFT220025G3

400 2200 79TAFT220040G3

79TAF220025G3

79TAFT220070G3

1000 2200 79TAFT220100G3

- - - -

1500 2200 -79TAF220150G3 - - -

- - -

400 750 - - - -

- - -

1000 750 - - - -

1200 750 -79TAF075120G3 - - -

1500 750 - - - -

700 1100

1200 1100 - - - -

79TAF110100G3

1500 1100 -



TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING x x

Aanpassingsset

* horizontaal maximale breedte x x

* verticaal maximale hoogte x x

* voor vast verhoogstuk boven deur maximale breedte x x

Halve vloersteun

Stabiliteitsstijl 'wand' x x

Verhoogstuk voor stabiliteitsstijl 'wand' (verbindingsstuk incl.) x x

maximale hoogte stabiliteitsstijl 70x25 : 4500 mm ! x x

Stabiliteitsstijl 'deur' x x

Verhoogstuk voor stabiliteitsstijl 'deur' (verbindingsstuk incl.) x x

maximale hoogte stabiliteitsstijl 50x50 : 4500 mm ! x x

x x

Verbindingsstuk stabiliteitsstijl 'deur' x x

Stabiliteitsstijl HD (voet te boulonneren) x x

Verhoogstuk voor stabiliteitsstijl HD (verbindingsstuk incl.) x x

maximale hoogte stabiliteitsstijl 80x80 : 6600 mm ! x x

x x

Stijl x x

x x

x x

x x

Hoekbevestiging 90° (set 3 stuks)

0-180° (set 2 stuks)

Profiel U 20/30/20 x x

Bouten verbinding muur

Bouten verbinding panelen 2200 mm (= 3 M8x55)

Bouten verbinding opzetelement 750 of 1100 (= 2 M8x55)

Horizontale kantlijst x x

(om de opening van +/- 16 mm tussen plaatwand en plexi- x x

wand b.v. te dichten indien vereist) x x

x x

Opvulprofiel U 30/50/30 x x

(4 M8x40 inbegrepen) U 30/150/30 x x

Opvulprofiel voor slotstijl U 30/50/30 x x

(elk profiel vereist 2 slotbouten M8x100, x x

niet inbegrepen) x x

Slotbout M8x100 (zonder moer)

V - beschermingsrubber per lopende meter

Standaardkleur : lichtgrijs RAL 9018 of zilvergrijs RAL 9006 in functie van de onderdelen.

80

9006 1100

9006 80

9006 750

2250

9006 1100

9006 2200 50 50 79TAF5050220GA3

50

50

50

79TAFMAN5050Z3

2200 80 80

50

50 50

80 80

9006 750 30 20

9006 750 50

9006 1100 70

79TAF5050075GA3

9006 2250 79TAF5050225GA3

79TAFC180Z3

79TAFU30220G3

9006

9006 750 70

9006 2250 70 25 79TAF7025225GA3

25 79TAF7025075GA3

25 79TAF7025110GA3

50

79TAFPIED50GA39006

9006 3000

79TAFADHOG39018 1500

79TAFADVEG39018 2200

STANDAARD AFMETINGEN (mm)
CODE €

KLEUR H L B

80 80

79TAF8080220GA3

79TAF220002G39018 2200 30 20

9006 1100 30 20

9006 2200 30 20

galva 79TAFC90Z3

galva

9018 2200 20 30

7TRB00010

9018 250

9018 700

9018 400

9006 2200 50 30

9018 1000

9006 2200 50 30

9006 2200 150 30

9006 750 50 30

9006 1100 50 30

JV6038X100Z2

79TAF1098413

(standaard)

slot met paniekstang

      (op aanvraag)

EUROPA'S OUDSTE FABRICANT

snapslot

(op aanvraag)

paniekslot

(op aanvraag)

hangslotplaatjes

(standaard)

cilinderslot

VAN STOCKAGE SYSTEMEN

Ongemonteerd geleverd. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw scheidingswand.

Vraag een gratis bestek !

79TAFIMPGA3

79TAF8080225GA3

79TAF8080075GA3

79TAF8080110GA3

79TAF5050110GA3

79TAF220002GA3

79TAF110002GA3

79TAF075002GA3

79TAFP000025G3

7TRB7010

7TRB7000

79TAFP000040G3

79TAFP000070G3

79TAFP000100G3

79TAF220005CGA3

79TAF220015CGA3

79TAF220005GA3

79TAF110005GA3

79TAF075005GA3



OMSCHRIJVING DEURSET

(deurblad en stabiliteits-

stijl 'deur' niet inbegrepen !) x

Enkele draaideur 2 x

2 x

Dubbele draaideur 2 x

2 x

Enkele schuifdeur 3 x

3 x

4 x

5 x

3 x

3 x

4 x

5 x

Dubbele schuifdeur (enkele rail 4 x

met centrale sluiting) 4 x

6 x

4 x

4 x

6 x

Dubbele schuifdeur (dubbele rail, 3(2) x

1 slot op elk uiteinde) 3(2) x

Standaard cilinder (niet inbegrepen in de kit deur met cilinderslot !)

Opgepast : 

* de prijs van de deurset is exclusief het deurblad (te kiezen in de wandelementen hierboven) en exclusief het aantal

vermelde stabiliteitsstijlen 'deur'.

* de prijs van de kit deur met cilinderslot is exclusief de cilinder zelf (of de cilinders in geval van dubbele schuifdeuren).

De standaard cilinder dient apart bijbesteld te worden. Voor speciale cilinders gelieve ons te raadplegen a.u.b.

* de schuifdeur met dubbele rail vereist 3 stabiliteitsstijlen 'deur' maar voor de berekening van de lengte dient U maar rekening

te houden met 2x50 mm daar de derde stijl zich in het midden van de deuropening bevindt.

HOE DE ONDERDELEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

stabiliteitsstijl 'wand' : 1 per 2 wandelementen afwisselend met de halve vloersteunen. Wand met hoogte 3000 mm : bij voor-

keur overal stabiliteitsstijlen voorzien. Wand met hoogte 2250 à 4500 mm : verhoogstukken stabiliteitsstijl gebruiken. Wan-

den > 4500 mm : ons raadplegen. De stabiliteitsstijl 'wand' wordt achter de wand geplaatst en verlengt dus Uw wand niet.

halve vloersteun : 1 per 2 wandelementen afwisselend met de stabiliteitspalen. Op de hoeken 1 halve vloersteun plaatsen.

Opgepast met schuifdeuren : verzeker U ervan dat er ruimte genoeg is om de schuifdeur te laten openschuiven !

stabiliteitsstijl 'deur' : 2 per draaideur, 3 à 6 per schuifdeur in functie van de lengte van de deur (zie tabel deursets).

Wanden met hoogte 2250 à 4500 mm : verhoogstukken stijl gebruiken. Wanden > 4500 mm : ons raadplegen.

De stabiliteitsstijl 'deur' wordt gemonteerd naast de deur en verlengt dus Uw wand met 50 mm per stijl.

79TAF1095403

79TAF8302201503

79TAF8302202403

79TAF8302203003

79TAF8302205003

79TAF8202201503

79TAF8202202403

79TAF8202203003

79TAF8202205003

STAB. MAXIMALE 
MET HANGSLOTPLAATJES MET CILINDERSLOT

STIJL AFMETINGEN (mm)

50x50 H B CODE € CODE €

2200 1500 79TAF7202201503 79TAF7302201503

3000 à 4450 1500 79TAF7203301503 79TAF7303301503

2200 3000 79TAF7202203003 79TAF7302203003

3000 à 4450 3000 79TAF7203303003 79TAF7303303003

2200 1500

2400

3000

5000

3000 à 4450 1500 79TAF8203301503 79TAF8303301503

2400 79TAF8203302403 79TAF8303302403

3000 79TAF8203303003 79TAF8303303003

5000 79TAF8203305003 79TAF8303305003

2200 1500 79TAF8212201503 79TAF8312201503

3000 79TAF8212203003 79TAF8312203003

5000 79TAF8212205003 79TAF8312205003

3000 à 4450 1500 79TAF8213301503 79TAF8313301503

3000 79TAF8213303003 79TAF8313303003

5000 79TAF8213305003 79TAF8313305003

2200 4800 - - 79TAF8302204803

79TAF8303304803

- -

3000 à 4450 4800 - -

bestaande muur
b

e
s
ta

a
n

d
e
 m

u
u

r

muurbevestiging muurbevestiging 

schuifdeur draaideur 
hoekverbinding + 

halve voetsteun



BOX

Vele produkten dienen buiten gestockeerd te 

worden zoals ontplofbare of ontvlambare stof-

fen, gasflessen, e.d. Nu met de Box kunt U deze

producten veilig buiten stockeren zonder risico

op diefstal. Gans de voorzijde kan geopend

worden zodanig dat U zelfs met de heftruck de

Box kunt binnenrijden. Eventueel kan U nu een

kleine Box aankopen en die later verlengen d.m.v.

bijkomende panelen (per sectie van 1200 mm).

Ongemonteerd geleverd.

Op aanvraag monteren onze gespeciali-

seerde monteurs Uw Box.

Vraag een gratis bestek !

Technische data : 

Stalen buisframe met vertikaal kokerprofiel 30x20 mm en horizontaal kokerprofiel 30x20 mm. Gepuntlast draadframe met mazen 50x

50 mm (verticale draden ∅ 3 mm, horizontale draden ∅ 3,75 mm). Standaarduitvoering : thermisch verzinkt.

Deuropening : hoogte +/- 2150 mm zonder drempel (breedte deuren : 1000 + 1200 mm). Wordt geleverd voorzien van hangslotplaatjes, 

hangslot niet inbegrepen. Vloerankers voor betonvloer inclusief. Voor elk ander type vloer gelieve ons een bestek te vragen a.u.b.

TYPE

0

1

2

Een perfecte bescherming tegen diefstal en vandalisme. 3

Wanden en dak bestaande uit robuuste gaaspanelen. 4

Geleverd klaar om te monteren, inclusief 5

alle benodigde bevestigingsmaterialen. Uitbreidingselement

GASBOX

Speciaal ontworpen voor stockage van diverse soorten gasflessen en andere gevaarlijke stoffen. Stalen afdak en eventuele tussen-

schotten uit geprofileerde verzinkte en gelakte staalplaat. Voldoet aan de huidige veiligheidsnormen voor stockage van gevaarlijke

produkten. Standaard afmetingen : hoogte 2200 mm; de box wordt altijd op maat gemaakt, dus lengte en breedte volgens Uw behoef-

tes. Beschikbaar met of zonder achterwand, met of zonder afdak. Ongemonteerd geleverd. Montage en prijzen op aanvraag.

Opgepast : wij leveren U de gaaswanden en/of plaatwanden en het dak;  muren en eventuele betonsokkels zijn te voorzien door U. 

7TRBOX54

7TRBOX04

7TRBOX14

7TRBOX24

CORMESH ® ● BOX

6000 x 2250 x 2280

2400 x 2250 x 2280

L x B x H (mm) CODE €

1200 x 1200 x 2280

1200 x 2250 x 2280

7TRBOXEX4

3600 x 2250 x 2280

4800 x 2250 x 2280

1200 x 2280

7TRBOX34

7TRBOX44

1200x1200

2250x1200

2250x2400

2250x3600

2250x4800

2250x6000

gaasdak

dak uit geprofileerde staalplaat



► Energiebesparend, geluiddempend en

stofwerend.

► Uw medewerkers staan niet in de tocht en Uw machines en goederen

worden beschermd tegen te bruuske temperatuurverschillen.

► De mate van isolatie en geluiddemping is afhankelijk van de overlapping : 

hoe meer overlapping des te beter de isolatie.

TECHNISCHE GEGEVENS :
• Drie breedtes beschikbaar : 200 x 2 mm voor voetgangersdoorgangen

met beperkte hoogte (50 of 100 % overlapping); 300 x 3 mm : de meest

gebruikte (33, 66 of 100 % overlapping); 400 x 4 mm voor hogere door-

gangen (50, 75 of 100 % overlapping).

• Door een speciale productietechniek beschikken onze zachte PVC lamellen

over afgeronde zijkanten : kwetsuren tengevolge van scherpe randen zijn

Als geluidsscherm, dus uitgesloten.

• De ophangrail kan zowel onder een plafond of tegen een muur bevestigd

worden. De bevestigingsmaterialen zijn standaard niet voorzien daar deze

afhankelijk zijn van muur of plafond. Bij de meeste montages volstaan vij-

zen en pluggen.

• De ophangrail is voorzien van een afsluitdeksel over de volle lengte zodat

de strippen nooit uit de rail kunnen vallen. Deze manier maakt ook de vlotte

vervanging van desnoods slechts 1 strip gemakkelijk. Het is niet nodig om

Ongemonteerd geleverd. alle voorgaande lamellen uit te nemen, enkel de beschadigde lamel zelf en

Op aanvraag monteren onze gespeciali- de direct naastliggende.

seerde monteurs Uw lamellengordijn. • De lamellen worden geleverd met het ophangstuk erop gemonteerd : wij

Vraag een gratis bestek ! besparen U aldus maximaal op de montagekosten !

SCHUIFSYSTEEM

VOOR LAMELGORDIJN
Het kan noodzakelijk zijn om het volledig gordijn

te kunnen wegschuiven.

Talrijke accessoires zijn daarvoor beschikbaar 

al naargelang de toepassing. 

SPECIALE LAMELLEN
Gekleurde lamellen, lamellen voor diepvries en 

brandwerende lamellen (brandklasse 2 transpa-

rant) zijn op aanvraag beschikbaar.

Het spreekt vanzelf dat de hieronder vermelde

maten zelden voorkomen, ze dienen dan ook 

slechts als prijsindicatie. Uw CORNIX afgevaardig-

de zal graag de prijs berekenen voor Uw exacte

afmetingen en of dat nu 2977 mm x 1366 mm of

6003 mm x 16000 mm is, dat maakt geen verschil.

Montages in combinatie met rekkensystemen zijn

overigens geen bezwaar. als isolatie van de heftruck- of voor de voetgangers-

doorgang, doorgang.

DIKTE (mm)

STRIPBREEDTE (mm)

OVERLAPPING (%)

HOOGTE (mm)                         (2V)

5000

6000 -- - - -

-

66

€

-

100

€

2000

3000

4000

200

33100

-

- -

50

€ €€

- -

€

50 100

€

75

€

432

CORLAM ® ● LAMELGORDIJNEN

Raadpleeg ons voor een exacte prijsopgave !

PRIJSVOORBEELDEN LAMELGORDIJNEN (op basis van een breedte van 2000 mm, exclusief bevestigingsmaterialen)

400300



In de vorige rubrieken kreeg U reeds een gans gamma wanden aangeboden zoals : 

• Antivalroosters • Gaaswanden voor magazijnseparaties e.d. • Enkelvoudige plaatwanden in combinatie met gaaswanden • 
Gaaswanden voor gasbox e.d. voor buitenopstellingen • Lamelgordijnen verschuifbaar of niet.

Nochtans zijn er nog andere types wanden beschikbaar die misschien juist zijn wat U zoekt. Wij geven U hieronder een schematisch

overzicht van wat wij zoal kunnen aanbieden.

MODULAIRE ALU SYSTEEMWANDEN 'ALUMEL'

Scheidingswanden voor burelen, show-

rooms en licht industriële toepassingen.

►Estetische afwerking : melamine panelen in

    combinatie met gelakte aluminium profielen.

►Beglaasde gedeeltes mogelijk : enkel glas, 

     dubbel glas, veiligheidsglas, enz.

►Met of zonder isolatie.

►Diverse hoogtes en breedtes mogelijk.

►Eenvoudige montage, demontage en hermontage.

►Goedkoop alternatief voor de stalen wand.

► Zelfdragende plafonds (type Rockfon) zijn

    eveneens beschikbaar met of zonder isolatie.

Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde

monteurs Uw ALUMEL wanden.

Loodsbureel met dubbele

draaideur.

Bureel voor de magazijnier.    Wand bureel/werkplaats.  Alumel wand + toonbank Cornix Plus®.

Loodsbureel met zelfdragend

geïsoleerd plafond.

ALUMEL ● MODULAIRE SCHEIDINGSWANDEN

Ongemonteerd geleverd !

Vraag een gratis bestek !

VOOR EEN GRATIS BESTEK : VRAAG HET

BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !

Bureelwand met draaideur.

Modulair aluminium geraamte, 

opgebouwd ter plaatse.

Met of zonder isolatie,

beglaasd of niet.

pvc dichtingen 

beschikbaar in 

5 kleuren !



TRAVIFORM ® PLATFORM + SCHEIDINGSWAND ALUMEL

Alle onderdelen van deze installatie werden geleverd

en gemonteerd door CORNIX.

Electriciteit is te voorzien door de bouwheer.

TraviForm® platform op basis van het TraviRack® systeem voorzien van een stalen trap. Onderaan een magazijn

afgesloten met een gaaswand voorzien van een schuifdeur en van legbordstellingen CORNIX PLUS ®. Bovenaan burelen

opgebouwd met modulaire alu systeemwanden en voorzien van een zelfdragend geïsoleerd rockfon plafond.

TraviForm ® platform met grote overspanning + Alumel systeemwand boven de werkplaats.

TRAVIFORM ®

PLATFORM

+

TraviForm ® platform met grote overspanning en geïntegreerde trapkooi + Alumel systeemwand eronder.

PVC dichtingen demonteren, wandelement vervangen (melamine, glas, …), PVC dichtingen terugplaatsen.

ALUMEL

SYSTEEMWAND

=

VERDUBBELEN !

UW OPPERVLAKTE

Beschadigde wand ?

alumel wand + 

rockfon plafond

gaaswand

platform 

TraviForm® + 

stalen trap



UW KLEURKEUZE

CORMESH

Standaardkleur voor dit product (+/- 4 weken) :

Lichtgrijs (panelen) ral

Zilvergrijs (palen en deuronderdelen) ral

(kleine onderdelen : sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 6 weken).

Gegalvaniseerde versie beschikbaar mits supplement (+/- 6 weken).

ALUMEL

Standaardkleur voor dit product (+/- 4 weken) :

Wit (aluminium onderdelen) ral

Wit (melamine panelen) ral

Andere ral kleuren zonder supplement (leveringstermijn +/- 5 weken).

Lichtgrijs (aluminium onderdelen) ral

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 6 weken).

CORNIX VLAANDEREN CORNIX WALLONIE
ANTWERPEN (Kiel) NIVELLES

Boomsesteenweg, 492 Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-2020     Antwerpen B-1400     Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30 ++/32/(0)67/411 241

++/32/(0)3/825 30 90 ++/32/(0)67/411 249

sales@cornix.eu sales@cornix.be

CORNIX NEDERLAND CORNIX EXPORT SALES
DOETINCHEM (geen showroom) NIVELLES

Kruidenlaan 7 Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

NL-7060 TD Doetinchem B-1400     Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30 ++/32/(0)67/894 225

++/32/(0)3/825 30 90 ++/32/(0)67/894 220

sales.nl@cornix.eu export@cornix.eu

�

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE
www.cornix.eu
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� �

� �
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Halfzware rekken

Draagarmstellingen Overdekte opslag Drive-in & drive-through Paletrekken Legbordstellingen

Platforms Paletrekken Textielstockage

ANDERE CORNIX ® PRODUCTEN

9010

Dynamische opslag

7035

9018

9010

9006

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu


