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SECURYFENCE®

Met Securyfence beschikt u niet alleen over een veilige, maar ook uiterst flexibele afscherming van uw machines. Uniek is de 
eenvoud en snelheid waarmee u Securyfence monteert. Omdat u alle panelen met normaal handgereedschap op maat kunt maken, 
is niet langer kostbare engineering vereist om een perfect passende afscherming te creëren. Het enige wat u vooraf hoeft te doen, is 
voldoende panelen, staanders en bevestigingsbuizen bestellen. Daarmee ontwerpt u ter plekke de perfecte afscherming.

Key Components for material handling:
• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Offerte aanvraag

Klant:

Contactpersoon Dhr. / Mevr. :

E-mail:

Afleveradres:

Aantal meter:

Aantal panelen

Type hoogte: H=2120

Type hoogte: H=1040

Speciale opmerkingen / Schets:

Tekening/schets: stuur naar info@Qimarox.comAantal  Draaideuren:

Oppervlaktebehandeling:  RAL 9005 / RVS / Verzinkt / RAL ......................................

Aantal Schuifdeuren: Deurschakelaar: Ja / Nee

Geschikt voor

• Doorvalbeveiliging • Machinebeveiliging • Opslagbeveiliging • Scheidingswand

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ "
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Veillig en vertrouwd

Natuurlijk voldoet Securyfence aan alle CE- en NEN-normen op het gebied van veiligheid. Opvallend is de profilering van de 
gaaspanelen, die voor extra stevigheid zorgt. Daarnaast levert Qimarox zowel enkele als dubbele draai- en schuifdeuren, die 
kunnen worden voorzien van deurschakelaars om te garanderen dat de machine stilvalt na opening. Als het Securyfence-
systeem wordt gebruikt voor gebiedsafscherming, kunnen de deuren worden afgesloten met een grendel en een sleutel. 
Desgewenst zijn ook elektrische of pneumatische deuren leverbaar.

Voordelen van Securyfence

• Snel op te bouwen • Eenvoudig op maat te maken 
• Extra stevig dankzij profilering • Modulair systeem  
• In RVS verkrijgbaar • Goede doorkijk 
• Maatvoering conform CE- en NEN-normen • Gepatenteerd productsysteem
• Uit voorraad leverbaar

Nog nooit zo eenvoudig

Traditionele afschermsystemen bestaan uit in stalen kokers gelaste gaaspanelen. Nadeel daarvan is dat alle panelen vooraf exact 
op maat moeten worden gemaakt. Securyfence werkt compleet anders. Dit gepatenteerde systeem bestaat uit geprofileerde 
gaaspanelen die via buizen aan de staanders worden geschroefd. Voldoen de standaard afmetingen niet? Dat kunt u de 
gaaspanelen en buizen ter plekke op maat knippen en zagen. Een veilige afscherming monteren was nog nooit zo eenvoudig.
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Veillig en vertrouwd

Natuurlijk voldoet Securyfence aan alle CE- en NEN-normen op het gebied van veiligheid. Opvallend is de profilering van de 
gaaspanelen, die voor extra stevigheid zorgt. Daarnaast levert Qimarox zowel enkele als dubbele draai- en schuifdeuren, die 
kunnen worden voorzien van deurschakelaars om te garanderen dat de machine stilvalt na opening. Als het Securyfence-
systeem wordt gebruikt voor gebiedsafscherming, kunnen de deuren worden afgesloten met een grendel en een sleutel. 
Desgewenst zijn ook elektrische of pneumatische deuren leverbaar.

Voordelen van Securyfence

• Snel op te bouwen • Eenvoudig op maat te maken 
• Extra stevig dankzij profilering • Modulair systeem  
• In RVS verkrijgbaar • Goede doorkijk 
• Maatvoering conform CE- en NEN-normen • Gepatenteerd productsysteem
• Uit voorraad leverbaar

Nog nooit zo eenvoudig

Traditionele afschermsystemen bestaan uit in stalen kokers gelaste gaaspanelen. Nadeel daarvan is dat alle panelen vooraf exact 
op maat moeten worden gemaakt. Securyfence werkt compleet anders. Dit gepatenteerde systeem bestaat uit geprofileerde 
gaaspanelen die via buizen aan de staanders worden geschroefd. Voldoen de standaard afmetingen niet? Dat kunt u de 
gaaspanelen en buizen ter plekke op maat knippen en zagen. Een veilige afscherming monteren was nog nooit zo eenvoudig.
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SECURYFENCE®

Met Securyfence beschikt u niet alleen over een veilige, maar ook uiterst flexibele afscherming van uw machines. Uniek is de 
eenvoud en snelheid waarmee u Securyfence monteert. Omdat u alle panelen met normaal handgereedschap op maat kunt maken, 
is niet langer kostbare engineering vereist om een perfect passende afscherming te creëren. Het enige wat u vooraf hoeft te doen, is 
voldoende panelen, staanders en bevestigingsbuizen bestellen. Daarmee ontwerpt u ter plekke de perfecte afscherming.

Key Components for material handling:
• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Offerte aanvraag

Klant:

Contactpersoon Dhr. / Mevr. :

E-mail:

Afleveradres:

Aantal meter:

Aantal panelen

Type hoogte: H=2120

Type hoogte: H=1040

Speciale opmerkingen / Schets:

Tekening/schets: stuur naar info@Qimarox.comAantal  Draaideuren:

Oppervlaktebehandeling:  RAL 9005 / RVS / Verzinkt / RAL ......................................

Aantal Schuifdeuren: Deurschakelaar: Ja / Nee

Geschikt voor

• Doorvalbeveiliging • Machinebeveiliging • Opslagbeveiliging • Scheidingswand

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
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