
Veilige, slimme gaaspanelen voor industrie en magazijn

Axelent X-Store 2.0 Versie 

1.0
Nederlands



222



33

Made in Sweden.  
Works global.

De Axelent Group heeft zich ontwikkeld tot een internationaal concern met in 
totaal meer dan 300 werknemers. Onze producten worden in meer dan 60 

landen verkocht en onze visie is om te blijven groeien. 

Efficiënte productie
Ons hoofdkantoor ligt in Hillerstorp, Zweden. Hier 
vindt ook alle productontwikkeling, productie, 
opslag en verpakking plaats. Een groot deel van 
onze productie is geautomatiseerd zodat we 
gemakkelijk hoge volumes en snelle levertijden aan 
kunnen. Omdat al onze standaard producten op 
voorraad liggen, kunnen wij uw bestelling binnen 5-7 
werkdagen leveren.

Offerte en tekening direct
Met ons eigen SnapperWorks tekenprogramma 
kunnen wij u snel een offerte geven inclusief tekening 
en materiaalspecificatie.

Een veilige keuze
Axelent heeft uitgebreide, diepgaande kennis op het 
gebied van veiligheid in de industrie, opslag en bouw. 
Neem contact met ons op om met behulp van onze 
producten een zo veilige en beveiligde omgeving als 
mogelijk te creëren.

Axelent is een Zweeds bedrijf met ruime ervaring 
in de productie van gaaswandsystemen voor 
beveiligings- en afscheidingssystemen in de industrie, 
magazijn en bouw. Snelheid, veiligheid, service en 
slimme oplossingen zijn de kernwoorden die onze 
hele organisatie en onze manier van zakendoen 
karakteriseren. Wij zijn marktleiders binnen 
verschillende sectoren en onze producten worden 
over de hele wereld vertegenwoordigd.

Slim en veilig systeem
Compartimenteren of insluiten. Wijzigen, uitbreiden 
of nieuw opzetten. De behoeften verschillen per 
industrie of magazijn. X-Store is, net als onze andere 
producten, ontwikkeld op basis van het feit dat het 
gemakkelijk te monteren en uit te breiden moet zijn 
en dat het moet werken in vrijwel alle omgevingen. 
Wanneer u voor Axelent X-Store kiest, kunt u ervan 
op aan dat dit magazijn- en industriesysteem tal van 
combinaties en toepassingen heeft. En daarnaast is 
het ook nog eens een flexibel, veilig en economisch 
systeem.



Het X-Store systeem is ontworpen om u eenvoudig en veilig toegang te geven tot uw magazijn.
De tweede generatie biedt een aantal voordelen en verbeteringen. Zo is er een speciale 
plafondoplossing, kunnen aangrenzende panelen eenvoudig en onafhankelijk verwijderd worden en 
kan een enkele staander in drie verschillende richtingen, waaronder hoeken worden gebruikt!

X-Store tweede generatie 
voor een veilig magazijn

Voordelen van X-Store 2.0

   Nieuwe snelle en unieke manier om 
panelen aan staanders te bevestigen

   Breed aanbod sloten en deuren (gelijk 
aan Axelent X-Guard)

   Een paneel verwijderen zonder de 
aangrenzende panelen te beïnvloeden

  Bouwen tot aan het plafond

   Beschikbaar in SnapperWorks

   Modulair concept – klantspecifieke hoogte 
en breedte

   Nieuw ontworpen vloermontage 
– combineer met staanders van 
standaardhoogte om kosten te beperken

 

   Flexibele staanders - voor 3 verschillende 
richtingen, waaronder hoeken

   Eenvoudig aan te passen hoogte van elk 
paneel afzonderlijk

   Nieuwe verbinding voor eenvoudigere en 
sterkere verticale constructies 

   Duidelijk gemarkeerde in- en uitgangen 
door verschillende kleuren voor de wand- en 
deurpanelen

   Op maat te maken met inkortsets en 
verstelbare paneelinzetstukken

   Plafond in onbegrensde lengte, 
max. breedte 6 m

Soepel verwijderen

Verwijder/verplaats een paneel 
zonder de aangrenzende panelen te 

beïnvloeden.

Modulair concept

X-Store 2.0 groeit mee – zowel in 
hoogte als breedte.

Unieke bevestiging

Bevestig panelen snel en goed aan 
de staanders.

4
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Nieuwe sterke verbinding

Het bouwen van hogere 
paneelwanden gaat eenvoudig.

Gemarkeerde passage

Doorgang in kleur aangegeven. Het deurpaneel 
is zwart terwijl de gaaswanden grijs zijn.

Flexibele staanders

Gemaakt voor 3 verschillende 
richtingen, waaronder hoeken.

Dankzij ons tekenprogramma kan 
Groven Gaaswanden in 

SnapperWorks snel uw project uit 
tekenen op de door u gestuurde 

DWG of DXF Tekening. 
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100 mm
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      Productgegevens  X-Store 2.0

Verticale kokers  19x19 mm

Horizontale kokers  15x15 mm

Staanders   50x50 mm, 70x70 mm of 

vloermontage

Verticale draden  Ø 3

Horizontale draden  Ø 2,5

Maaswijdte  50x60

Afstand tot de vloer*  100 mm

Oppervlaktebehandeling Fosfatering/epoxylak

Kleur gaaspaneel  Grijs, RAL 9018 

Kleur staander  Zwart, RAL 901

 

 
– industrie- en magazijnsysteem
X-Store 2.0

Eenvoudig aan te passen
De X-Store 2.0 secties zijn verkrijgbaar in twee hoogtes 
en verschillende breedtes. Met voeten, staanders en 
verlengstukken kunt u de panelen aanpassen aan uw 
specifieke wensen. Wij bieden tegen een meerprijs 
inkort-sets aan zodat uw panelen zowel horizontaal als 
verticaal perfect op maat zijn.

Combineer met een deurpakket
X-Store 2.0 kan gecombineerd worden met een van 
onze deurpakketten. Als u een speciale kleur wenst die 
beter past bij de rest van uw omgeving, kunnen wij dat 
natuurlijk ook regelen. Alles wordt bij levering in plastic 
verpakt op onze op maat gemaakte pallets en komt 
rechtstreeks vanuit de fabriek in Hillerstorp Zweden.

(Andere kleuren tegn meerprijs op aanvraag)
* Afdekstrip om de spleet af te dichten is als optie leverbaar
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Staanders

Art.nr.            Hoogte boven de vloer (mm)             Hoogte (mm)

50x50 mm voet inbegrepen, zwart RAL 9011  

P3101-230             100 2300

70x70 mm voet inbegrepen, zwart RAL 9011 

P3301-230             100 2300
 

1   Verlengstuk 50 x 50 mm, zwart RAL 9011

E3101-110   1100

E3101-110B (boven schuifdeur) 1100

E3101-220  2200

E3101-220B (boven schuifdeur) 2200
 

2   Verlengstuk 70 x 70 mm, zwart RAL 9011

E3301-110  1100

E3301-220  2200 

 Lichtgrijs, RAL 9018

 

 413-220025                   2200        0250

 413-220040                   2200   0400

 413-220070                   2200        0700

 413-220100                   2200   1000

 413-220120                   2200   1200

 413-220150                   2200   1500

1

Productgegevens » X-Store 2.0

50x50 70x70

Gaaspaneel (hoogte 2200 mm)

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

         Lichtgrijs, RAL 9018

 

 413-110025  1100   0250

 413-110040  1100   0400

 413-110070  1100   0700

 413-110100   1100   1000

 413-110120  1100   1200

 413-110150   1100   1 500

Gaaspaneel (hoogte 1100 mm)

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

2
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1 2 3

Geschikte deuren voor X-Store 2.0 » Zonder plafond

4

5

Enkele draaideur Dubbele draaideur Enkele schuifdeur Schuifdeur met middenslot

Dubbele schuifdeur met 
2-staps rail

6

Drievoudige schuifdeur 
met 3-staps rail

7

Dubbele schuifdeur, 
overlappend

* Artikelnummer eindigt op -B
** Alleen deurpanelen in de breedtes 800 mm, 1000 mm en 1500 mm zijn selecteerbaar 
*** Vervangen door D11-XXX150

Voorbeeld van deuren die geschikt zijn voor X-Store systeem zonder plafond

Deur      Art.nr.
Hoogte 

kooi/deur
2300/2300 mm

Hoogte 
kooi/deur

3400/2300 mm

Hoogte 
kooi/deur

3400/3400 mm*

Hoogte 
kooi/deur

4500/2300 mm

Hoogte 
kooi/deur

4500/4500 mm*

1 D10-XXX150 ✔ 3 breedtes** ✔

1 D11-XXX150 ✔ ✔ 3 breedtes** ✔ ✔

2 D12-230300 ✔

3 D20-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX570 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D23-XXX300 ✔

6 D23-XXX450 ✔

7 D24-230140, -230290 ✔

1 D30-XXX150 ✔ ✔*** 3 breedtes** ✔*** ✔

2 D32-230300 ✔

3 D40-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D42-XXX570 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D43-XXX300 ✔

6 D43-XXX450 ✔

7 D44-230140,-230290 ✔
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Voorbeeld van deuren die geschikt zijn voor X-Store systeem met plafond

Deur    Art.nr.
Hoogte 

kooi/deur
2300/2300 mm

Hoogte 
kooi/deur

3400/2300 mm

Hoogte 
kooi/deur

3400/3400 mm*

Hoogte 
kooi/deur

4500/2300 mm

Hoogte 
kooi/deur

4500/4500 mm*

1 D10-XXX150

1 D11-XXX150 ✔ ✔ 3 breedtes** ✔ ✔

2 D12-230300 ✔

3 D20-XXX100 ✔ ✔

3 D20-XXX140 ✔ ✔

3 D20-XXX220 ✔ ✔

3 D20-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX570

4 D22-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D23-XXX300 ✔

6 D23-XXX450

7 D24-230140, -230290 ✔

1 D30-XXX150*** ✔ ✔ 3 breedtes** ✔ ✔

2 D32-230300 ✔

3 D40-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D42-XXX570

4 D42-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D43-XXX300 ✔

6 D43-XXX450 ✔

7 D44-230140,-230290 ✔

Geschikte deuren voor X-Store 2.0 » Met plafond

Het brede assortiment sloten en deuren voor het X-Store systeem heeft als basis hetzelfde assortiment als Axelent 
X-Guard. Kijk in het bovenstaande overzicht om te zien welke deuren passen bij het door u gewenste X-Store systeem.  
Kijk voor het volledige assortiment deuren op axelent.com » X-Store

Het X-Store deurpakket biedt u een gemakkelijk en veilige toegang tot het compartiment.  

!
 

Breed assortiment deuren

* Artikelnummer eindigt op -B
** Alleen deurpanelen in de breedtes 800 mm, 1000 mm en 1500 mm zijn selecteerbaar 
*** Vervangen door D11-XXX150

Wanneer Groven Gaaswanden uw project in SnapperWorks uitwerkt, kiest het 
programma automatisch de bijpassende deuren.
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Accessoires

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

1    Verstelbare opvulling, lichtgrijs RAL 9018  

T07-4-11031             317 1100

T07-4-22031  317 2200

1

Productgegevens » X-Store 2.0

2

3

4

        Vloersteun, zwart RAL 9011 

 

P3101-082             100 825

2

Snijpakket, lichtgrijs RAL 9018

KHX-4-150            Horizontaal 

KVX-4-110  Verticaal 1100

KVX-4-220  Verticaal 2200

        Hoekstuk 90°, 3 st.

95001             

        Scharnier, 0-90°, 2 st. (bout/bout)

B10-3B             

3

4
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1   X-It 

XIT-L01-101  Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme, draaideur, X-Guard

XIT-L01-301  Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme, enkele schuifdeur, X-Guard

XIT-L01-401  Cilinderslot X-It, links mechanisme, schuifdeur met middenslot, X-Guard

XIT-L02-101  Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme + paniek, draaideur, X-Guard

XIT-R01-101  Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme, draaideur, X-Guard

XIT-R01-301  Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme, enkele schuifdeur, X-Guard

XIT-R01-401  Cilinderslot X-It, rechts mechanisme, schuifdeur met middenslot, X-Guard

XIT-R02-101  Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme + paniek, draaideur, X-Guard

XIT-L02-301   Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme + paniek, schuifdeur, X-Guard 

XIT-L02-401   Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme + paniek, schuifdeur met middenslot, X-Guard 

XIT-R02-301   Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme + paniek, schuifdeur, X-Guard 

XIT-R02-401   Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme + paniek, schuifdeur met middenslot, X-Guard

2   Hangslotbeugels 

L10-00-0  Hangslotbeugels voor draaideur, rechts/links

L20-00-0 Hangslotbeugels voor schuifdeur, rechts/links

L22-00-0  Hangslotbeugels voor schuifdeur met middenslot

        Handgreep

T01-22                                        Handgreep c/c 150 mm, set van 2, inclusief montageplaten

        Klikslot

L10-05-0  Klikslot voor draaideur, rechts/links

L20-05-0  Klikslot voor schuifdeur, rechts/links

L22-05-0  Klikslot voor schuifdeur met middenslot

4

Sloten

Soort                                        Beschrijving

Productgegevens » X-Store 2.0

1   X-It

Axelent X-It is een ingenieus 
cilinderslot met een uniek 

ontwerp dat geen extra behuizing 
nodig heeft en waarvoor octrooi 

is aangevraagd

2   Hangslotbeugels

Ons eenvoudigste afsluitsysteem.  
Een standaard hangslot beveiligt 
het gebied tegen toegang door 

onbevoegden.

4   Klikslot

De deur sluit met een eenvoudig 
duwtje en wordt gesloten gehouden 

door de ingebouwde grendel.

3

3   Handgreep

De handgreep is een set 
bestaande uit 2 delen en een 

bevestigingsstuk.
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