
 Veilige gaaspanelen voor industrie en magazijn

Axelent Store
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Uw omgeving staat 
bij ons voorop 
Bij Axelent komen uw eisen en wensen op de allereerste plaats. Wij weten uit eigen 
ervaring dat elk project uniek is wat betreft voorwaarden, vereisten en voorkeuren.   
Ons aanbod naar u is daarom net iets anders dan wat traditioneel is, omdat het 
rondom verschillende delen gebouwd is. Het gaaspaneel met accessoires staat 
uiteraard centraal in ons aanbod, maar het is onze toegevoegde waarde waardoor wij 
uniek zijn. Vandaar de naam: All-inclusive met Axelent. Wees welkom...

Een projectleider die u continu begeleidt. 

 
Snelle offertes en tekeningen. 

Snelle aflevering – Al onze producten zijn op 
voorraad leverbaar vanuit Zweden. 

Een reeks producten en accessoires van 
topkwaliteit. 

Een systeem dat gemakkelijk kan worden 
aangevuld. 

Gemakkelijk te monteren producten met 
duidelijke instructies. 

SnapperWorks. Op maat gemaakt en 
gemakkelijk in gebruik – een ontwerp-
applicatie voor iedere cliënt.

X-PackTM een uniek verpakkingssysteem, 
ontworpen voor zo min mogelijk beschadiging 
en een zo probleemloos mogelijke aflevering en 
montage. 

Wij zorgen ook voor monteurs met special 
expertise voor iedere klant die liever zelf niet 
wil monteren.

All inclusive met Axelent

Wij geloven erin 
Made in Sweden

Efficiënte productie 
Onze productie is in hoge mate geautomatiseerd, om  
grote volumes en supersnelle levering aan te kunnen. 
Omdat al onze standaardproducten op voorraad zijn 
in Zweden zijn wij in staat om uw order nog dezelfde 
week van ontvangst te verzenden.

Samenwerking 
Om garant te staan voor de meest veilige 
oplossing werken wij samen met diverse 
toonaangevende leveranciers van machines, robots, 
automatiseringssystemen en opslagbenodigdheden.

U vindt  ons in Hillerstorp. Hier vindt alle productontwikkeling en verpakking 
van onze gaaspanelen plaats. We zijn inmiddels een volledige bedrijvengroep op 
het gebied van beveiliging van machines en slimme oplossingen voor een veilige 
en effectieve industrie, groothandel en opslag. Onze strenge eisen wat betreft 
veiligheid, snel vervoer en intelligente vindingen maakten van ons een marktleider 
in deze segmenten.

Een veilige keuze 
Axelent beschikt over een wereld van kennis over 
veiligheidsoplossingen in industrie, magazijn en 
constructie omgevingen. Wij werken steeds volgens 
de normen en regulering  van elke marktsector en 
streven naar het vinden van veilige oplossingen in 
de gebieden waar wij werkzaam zijn. U kunt ons 
al uw vragen stellen voor de ultieme veilige en 
betrouwbare werkomgeving. 
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Lichtgrijs RAL 9018

ELEMENTEN STAANDERS

Axelent standaardkleuren 

Axelent X-pack

Axelent SnapperWorks

Het eigen verpakkingssysteem van Axelent, X-pack, omwikkelt uw producten netjes met 
plasticfolie op speciale pallets, met daarbij de montage-instructies. Zo zijn de producten 
ook weer gemakkelijk uit te pakken en is de montage snel en eenvoudig. Indien gewenst 
kunnen wij u ook helpen bij de montage. 

Axelent SafeStore is de ultieme oplossing als het gaat om een veilige,  
stabiele en toch soepele werking van uw magazijn. Bevestig SafeStore 
aan de achterzijde van een palletstelling, dan heeft u de perfecte 
beveiliging ter voorkoming van het neervallen van voorwerpen die 
verwonding of schade veroorzaken. Tegenwoordig wordt SafeStore 
gebruikt in allerhande magazijnen, van de kleinere, handmatig bediende 
tot de grotere geautomatiseerde magazijnen met kraanliften. 

DOORVALBEVEILIGING
SafeStoreZwart RAL 9011 Sendzimir (verzinkt staal)

Onze ontwerp-applicatie SnapperWorks geeft 
ons de mogelijkheid om u snel en eenvoudig een 
aanbod te doen inclusief projecttekeningen en 
materiaalspecificaties.
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Doorvalbeveiliging

Axelent SafeStore met mazen van 50x60. Project geleverd 
aan Scania in Oskarshamn.

De Axelent SafeStore doorvalbeveiliging geleverd met 
speciale houders in een klantspecifieke kleur om te passen 
bij de rest van de inrichting bij de klant. 

Geschikt voor alle stellingen 
Onze productie is in hoge mate geautomatiseerd, om 
grote volumes en snelle levering aan te kunnen. Omdat 
al onze standaardproducten op voorraad zijn in Zweden 
kunnen we nog dezelfde week waarop u bestelt uw 
order verzenden. 

Gemakkelijk aan te passen zodat 
het altijd past
Met twee verschillende gaasopeningen kunt u veiligheid 
en besparing goed combineren. Ook kunt u gemakkelijk 
de panelen aanpassen zodat ze optimaal passen. Alles 
wordt geleverd in stevig beschermfolie op onze speciale 
pallets, rechtstreeks vanuit Hillerstorp. 

1

2

31 Gaaswanden van Axelent zijn eenvoudig te monteren. De 
gaaselementen worden verticaal aan elkaar geschroefd. Aan 
de bovenkant van de bovenste rij en de onderkant van de 
onderste rij worden verbindingsklemmen bevestigd.

2 Verlengstukken voor de staanders zijn als accessoire 
verkrijgbaar. Hiermee kan de gaaswand hoger gemonteerd 
worden dan de staander zelf.

3 De houders zijn verkrijgbaar in negen verschillende 
afstanden tussen 0-300 mm, gelakt of verzinkt.

SafeStore

Meer informatie en nieuws op internet!
Op onze homepage www.axelent.nl kunt u 
meer lezen over ons, onze producten, nieuws 
en accessoires. Kom gerust eens langs!

GAASELEMENTEN  (mazen 50x30 mm)

Art. nr.  Hoogte (mm)  Breedte (mm)

Zwart (RAL 9011)

301-100-110 1000 1100

301-120-110 1200 1100

301-150-110 1500 1100

301-100-220 1000 2200

301-120-220 1200 2200

301-150-220 1500 2200

GAASELEMENTEN  (mazen 50x60 mm)

Art. nr.  Hoogte (mm)  Breedte (mm)

Lichtgrijs (RAL 9018)

402-100-110 1000 1100

402-120-110 1200 1100

402-150-110 1500 1100

402-100-220 1000 2200

402-120-220 1200 2200

402-150-220 1500 2200

HOUDERS

Art. nr.   Lengte (mm)

Houders Lichtgrijs (RAL 9018)

430-050-000  50

430-100-000  100

430-125-000  125

430-150-000  150

430-175-000  175

430-200-000  200

430-250-000  250

430-300-000  300

Houders (Sendzimir-verzinkt)

25-8003  0

630-050-000  50

630-100-000  100

630-125-000  125

630-150-000  150

630-175-000  175

630-200-000  200

Houders Zilver (RAL 9006)

630-250-000  250

630-300-000  300
PRODUCTGEGEVENS

Verticale buizen 15x15 mm

Horizontale buizen 19x19 mm

Verticale draden Ø 2,5 mm

Horizontale draden Ø 3 mm

Mazen 50x30 mm 
 50x60 mm

Houders Gemaakt van 3 mm plaatstaal,
 met langwerpige openingen 
 voor verstelling in de hoogte.

Oppervlaktebehandeling Fosfatering / Epoxylak

Kleur gaaselement Lichtgrijs RAL 9018
 Zwart RAL 9011
 (slechts 30 x 50 mm)

Kleur houder Lichtgrijs RAL 9018
 Zilver RAL 9006
 Sendzimir-verzinkt
 (andere kleuren op aanvraag leverbaar)



98 98

Gaaslegborden 
Axelent gaaslegborden zijn praktisch, stevig en ge-
schikt voor zowel losse pakketten als mede voor geladen 
pallets. Deze legborden laten stof, licht en vocht door; 
wat doorgaans een vereiste is als er een sprinklerinstal-

latie is geïnstalleerd. Alle delen van het legbordsysteem 
zijn zodanig ontworpen dat ze zo veilig en gemakkelijk 
mogelijk zijn in gebruik. 

Indeling of afsluiting. Maak nieuw, wijzig of breid uit. Wat nodig is ver-
schilt per bedrijf of magazijn. Net als onze andere producten ontwikkelden 
wij X-Store met de criteria dat het product gemakkelijk te monteren is en in 
de meeste ruimtes goed functioneert. Als u kiest voor Axelent X-Store dan 
weet u kiest voor kwaliteit, want dit systeem voor opslag en bedrijf 
heeft talloze combinatiemogelijkheden en toepassingen. Axelent X-Store; 
een flexibel, veilig en economisch praktisch systeem voor uw bedrijf.

SYSTEEM VOOR BEDRIJF EN MAGAZIJN
X-Store

In geel = uit voorraad leverbaar vanuit Hillerstorp, Sweden.  

Productnr. Afmetingen (LxP)        Gaas Steun UDL Afwerking 

509900 880x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509901 880x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509902 880x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509903 880x800mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509931 880x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

509930 880x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

700010 880x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

509800 1090x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509801 1090x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509802 1090x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509807 1320x900mm 50x100mm 4 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509806 1320x1100mm 50x100mm 4 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509703 880x1100mm 60x125mm 3 OMEGA 300 kgs Sendzimir Steel
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Eenvoudig aan te passen
De X-Store delen zijn verkrijgbaar in twee hoogtes en 
diverse breedtes. Met hulp van voeten, palen en uitbrei-
dingen kunt u de panelen helemaal opbouwen naar uw 
eigen behoefte. Wij leveren ook aanpassets, zodat u 
handmatig uw panelen op juiste afmeting kan aanpas-
sen, horizontaal en verticaal mogelijk. 

PRODUCTGEGEVENS 

Verticale buizen 19x19 mm

Horizontale buizen 15x15 mm

Staanders 70x25 mm alt. 70x70 mm

Verticale draden Ø 3 mm

Horizontale draden Ø 2,5 mm

Mazen 50x60 mm

Oppervlaktebehandeling Fosfatering / Epoxylak

Kleur gaaselement Lichtgrijs RAL 9018

Kleur staanders Sendzimir 

GAASELEMENTEN  (Hoogte 2200 mm)

Art. nr. Hoogte (mm) Breedte (mm)

Lichtgrijs (RAL 9018)

402-220-025 2200 250

402-220-040 2200 400

402-220-070 2200 700

402-220-100 2200 1000

402-220-120 2200 1200

402-220-150 2200 1500

GAASELEMENTEN  (Hoogte 1100 mm)

Art. nr. Hoogte (mm) Breedte (mm)

Lichtgrijs (RAL 9018)

402-110-025 1100 250

402-110-040 1100 400

402-110-070 1100 700

402-110-100 1100 1000

402-110-120 1100 1200

402-110-150 1100 1500

STAANDERS

Art. nr. Vloerafstand  (mm) Hoogte (mm)

Sendzimir

Vloersteun

P65-023 50 228

Staander (70x25 mm, sendzimir)

P65-115 50 1150

P65-225 50 2250

Staander (70x70 mm, sendzimir)

P66-225 50 2250

Standerverlengstuk (70x25 mm, 70x70mm)

E65-110 -- 1100

E65-220 -- 2200

E66-110 (70x70mm) 1100

E66-220 (70x70mm) 2200

Combineer met een deurpakket
U kunt X-Store ook goed combineren met een van onze 
deurpakketten.  Als u een bijzondere kleur wenst die 
past bij de rest van uw inrichting dan kunnen we dat 
uiteraard ook realiseren, maar dat gaat niet met dezelfde 
snelle aflevering als geldt voor de standaardkleuren. 
Alles wordt geleverd omwikkeld in plastic op onze 
standaard pallets, rechtstreeks vanuit Hillerstorp. 

Afscherming voor bedrijf en magazijn
X-Store

 Bel ons!
Wij helpen u graag met 

plannen en ideeën voor een 
veiliger magazijn  

+32 15 50 99 80
+31 76 562 05 28

DEUREN, SLOT EN TOEBEHOREN

Art. nr. Beschrijving Hoogte(mm)

Deuren

710-220-150 Enkele draaideur      2250

710-330-150 Enkele draaideur      3350-4450

712-220-300 Dubbele draaideur      2250

712-330-300 Dubbele draaideur      3350-4450

810-220-150 Enkele schuifdeur B=1500mm      2250

810-330-150 Enkele schuifdeur B=1500mm      3350-4450

810-220-300 Enkele schuifdeur 2250 

B=3000mm 

810-330-300 Enkele schuifdeur 3350-4450 

B=3000mm 

814-220-290 Dubbele schuifdeur 2250    

B=2x2900mm

814-330-290 Dubbele schuifdeur 3350-4450 

B=2x2900mm

Slot

75110 Hangslot set v. enkele en dubbele draaideur 

85110 Hangslot set  voor schuifdeur 

75112 Snapslot set v. enkele en dubbele draaideur  

85112 Snapslot set voor schuifdeur 

L66-10-2 Cylinderslot set voor alle deuren, R/L

Toebehoren

95001 Hoekbevestiging (1set=3stuks) 

95002 Scharnierset 0-180 graden hoek 2-pak 

KHS-6-150 Horizontale inkortset

KVS-6-110 Verticale inkortset H=1100mm

KVS-6-220 Verticale inkortset H=2200mm



Axelent AB is een toonaangevend en bloeiend bedrijf dat gaaswandsystemen voor beveiligingen en 
afscheiding-en voor industrie, magazijnen en de bouw produceert. Onderdeel van het bedrijf is Axelent Safety, 
dat totaal-oplossingen op het gebied van machineveiligheid levert. Van de Axelentgroep maken verder deel 
uit Axelent Wire Tray AB (kabelladders), Axelent Softrware (tekenprogramma) en Axelent Engineering AB 
(automatiserings-oplossingen). Het hoofdkantoor van Axelent staat in het Zweedse Hillerstorp. Hier vindt ook 
alle productontwikkeling, productie, opslag en verpakking plaats. Axelent heeft verkoopkantoren in 50 landen. 
Onze producten worden wereldwijd verkocht.

Axelent Netherlands BV

Minervum 7208

4817 ZJ Breda

Nederland

Tel : +31 76 562 05 28

e-mail : info@axelent.nl

website : www.axelent.nl

Axelent Belgium NV

Reetlei 12

2820 Rijmenam

België

Tel : +32 15 50 99 80

Fax : +32 15 50 99 81

e-mail : info@axelent.be

website : www.axelent.be


