
Säkra, smarta nätväggar för industri och lager

Axelent Store
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För oss är din miljö det 
allra viktigaste 
På Axelent utgår vi alltid från det du behöver och vill ha. Av erfarenhet vet vi att varje 
kund och projekt har sina unika förutsättningar, krav och önskemål. Därför ser vårt 
erbjudande till dig lite annorlunda ut än det traditionella eftersom det bygger på 
olika delar. Själva nätväggen med tillbehör utgör självklart kärnan, men det är våra 
mervärden som definitivt gör oss unika. Vi kallar det All inclusive by Axelent. Varsågod! 

En ansvarig projektledare för ditt projekt.

 
Snabb offert och ritning.

Snabba leveranstider – alla produkter finns 
på lager. Får vi din order före klockan 14, kan 
leverans gå från oss samma dag (gäller alla 
standarprodukter).

Genomgående hög kvalitet på samtliga 
produkter och detaljer.

Standardsortiment som gör det lätt att 
komplettera. 

 
Lättmonterade produkter med tydliga 
monteringsanvisningar.

SnapperWorks. Skräddarsytt och lättarbetat 
ritprogram tillgängligt för alla våra kunder.

X-PackTM ett unikt förpackningssystem som är 
framtaget för att minimera leveransskador och 
göra mottagande och montage så smidigt som 
möjligt. 

Egna montörer med specialkunskaper för 
kunder som inte vill montera själva.

All inclusive med Axelent

Vi tror på 
Made in Sweden

Effektiv produktion
Vår produktion är i mycket hög grad automatiserad 
för att klara höga volymer och snabba leveranstider. 
Alla våra standardprodukter finns på lager, vilket gör 
att vi kan leverera dina produkter i stort sett samma 
dag som vi får din beställning. 

Samarbete
För att du ska få en så komplett lösning som 
möjligt, samarbetar med flera av marknadens 
ledande leverantörer av maskiner, robotar, 
automationssystem och lagerinredning.

Du hittar oss i Hillerstorp. Här sker all produktutveckling, produktion, 
lagerhållning och förpackning av våra nätväggssystem. Vi har utvecklas till att bli en 
komplett företagsgrupp vad gäller maskinsäkerhet och smarta lösningar för säker 
och effektiv industri, lager och förråd. Våra höga krav på säkerhet, snabbhet och 
smarta lösningar har gjort oss till en av marknadsledarna inom dessa segment. 
Idag finns vi representerade i över 50 länder världen över. 

Ett säkert val 
Axelent har bred och djup kunskap vad gäller 
säkerhet för industri, lager och byggnation. Vi följer 
alltid gällande regler och lagar som gäller för det 
land projektet avser och arbetar aktivt med att 
utveckla säkerhetsfrågor inom de områden där vi 
verkar. Rådfråga oss gärna för att få en så säker och 
trygg miljö som möjligt.
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Ljusgrå RAL 9018

NÄTSEKTIONER STOLPAR

Axelents standardfärger

Axelent X-pack

Axelent SnapperWorks

Med Axelents eget förpackningssystem, X-pack, får du dina Axelentprodukter inplastade 
snyggt och prydligt på specialanpassade pallar, inklusive monteringsanvisningar. 
Monteringsarbetet kan därför ske snabbt och smidig och godset blir lätt att lasta av och 
förflytta. Önskar du hjälp med montage erbjuder vi även detta. 

Axelent SafeStore är den ultimata lösningen för ett säkert, snyggt och 
lättarbetat lager. Genom att fästa SafeStore på pallhyllans baksida, utgör 
det ett rasskydd som hindrar gods från att falla ner och orsaka person- 
och materialskador. Idag används SafeStore i alla typer av lager från det 
lilla manuellt fungerande lagret till det stora helautomatiserade kranlagret. 

RASSKYDD
SafeStoreSvart RAL 9011 Sendzimir

Vårt eget ritprogram SnapperWorks gör att vi 
snabbt kan ge dig offert inklusive ritning och 
materialspecifikation. 
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Rasskydd

Axelent SafeStore med 50x60 maskor. Projekt levererat till 
Scania i Oskarshamn.

Axelent SafeStore rasskydd levererat med specialkonsoler i 
kundspecifik färg för att matcha kundens övriga anläggning.

Passar alla moderna hyllsystem
Vår produktion är i mycket hög grad automatiserad för 
att klara höga volymer och snabba leveranstider. Alla 
våra standardprodukter finns på lager, vilket gör att vi 
kan leverera dina produkter i stort sett samma dag som 
vi får din beställning.

Lätt att kapa för perfekt passform
Två olika val av masköppningar skapar möjligheter där 
du kan kombinera såväl säkerhet som ekonomi. Du kan 
även kapa rasskyddet för att uppnå maximal passform. 
Allt levereras inplastat på våra specialpallar direkt från 
oss i Hillerstorp.

PRODUKTFAKTA

Vertikala rör 15x15 mm

Horisontella rör 19x19 mm

Vertikala trådar Ø 2,5 mm

Horisontella trådar Ø 3 mm

Nätmaskor 50x30 mm
 50x60 mm

Konsoler Tillverkade av 3 mm plåt,   
 försedda med avlånga hål för   
 justering i höjdled.

Ytbehandling Fosfatering/Epoxylack

Färg nätsektion Ljusgrå RAL 9018 
 Svart RAL 9011
 (endast 30 x 50 mm)

Färg konsol Ljusgrå RAL 9018
 Silver RAL 9006    
 Sendzimirförzinkad
 (andra färger kan offereras)

1
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NÄTSEKTIONER  (maskor 50x30 mm)

Art.nr Höjd (mm) Bredd (mm)

Svart (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

KONSOLER

Art.nr  Längd (mm)

Konsoler Ljusgrå (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

Konsoler (Sendzimirförzinkad)

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

Konsoler Silver (RAL 9006)

630-250-000  250

630-300-000  300

NÄTSEKTIONER  (maskor 50x60 mm)

Art.nr Höjd (mm) Bredd (mm)

Ljusgrå (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

1 Axelents rasskydd är enkla att montera. Nätsektionerna 
skruvas ihop i höjdled. Sedan fästs en skarvklammer i 
överkanten av översta raden och en i underkanten av 
nedersta raden.

2 Stolpförlängare finns som tillbehör. Den gör det möjligt 
att montera rasskyddet högre upp än själva stolpen.

3 Konsolerna finns i nio olika distanser mellan 0-300 mm, 
lackerade eller förzinkade.

SafeStore

Mer information och nyheter på Internet!
På våra Internetsidor www.axelent.se kan du läsa 
mer om oss, våra produkter, nyheter och tillbehör. 
Välkommen!
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Näthyllplan
Axelents näthyllplan är praktiska, stabila och passar 
lika bra för smågods utan pall som för lagerhållning och 
förvaring på pall. Näthyllplanen samlar inte damm och 
släpper igenom ljus och vatten, något som ofta är ett 

krav när det finns ett sprinklersystem installerat. 
 Alla detaljer på våra näthyllplan är konstruerade för att 
göra hanteringen så säker och smidig som möjligt.

Dela av eller hägna in. Skapa nytt, förändra eller bygg till. Behoven kan se 
olika ut i din industri eller på ditt lager. Precis som våra övriga produkter har 
vi utvecklat X-Store utifrån kriterierna att det ska vara enkelt att montera, 
komplettera och fungerar i de flesta typer av miljöer. Väljer du Axelent 
X-Store, kan du känna dig trygg eftersom detta lager- och industrisystem 
har i det närmaste obegränsade möjligheter vad gäller kombinationer och 
utnyttjande. Samtidigt får du ett smidigt, säkert och ekonomiskt system.

INDUSTRI- OCH LAGERVÄGGAR
X-Store

För ytterligare frågor eller offerter kontakta: store@axelent.se

Gulmarkerad = Finns på lager i Hillerstorp, övriga tillkommer frakt från Europa. 

Artikel Nr Mått (DxB)       Maskstorlek Support UDL Ytbehandling

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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Lätt att anpassa
Sektionerna i X-Store kan fås i två höjder och i ett flertal 
bredder. Med hjälp av fötter, stolpar och förlängare kan 
du sedan anpassa din industri- och lagervägg efter 
just dina behov. Vi erbjuder även ett kapningspaket där 
du kan få dina nätväggar exakt måttanpassade, såväl 
horisontellt som vertikalt. 

PRODUKTFAKTA

Vertikala rör 19x19 mm

Horisontella rör 15x15 mm

Stolpe 70x25 mm alt. 70x70 mm

Vertikala trådar Ø 3 mm

Horisontella trådar Ø 2,5 mm

Nätmaskor 50x60 mm

Ytbehandling nätsektion Fosfatering/Epoxylack

Färg nätsektion Ljusgrå RAL 9018

Ytbehandling stolpe Sendzimir förzinkning 

NÄTSEKTIONER  (Höjd 2200 mm)

Art.nr Höjd (mm) Bredd (mm)

Ljusgrå (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

NÄTSEKTIONER (Höjd 1100 mm)

Art.nr Höjd (mm) Bredd (mm)

Ljusgrå (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

STOLPAR

Art.nr Höjd ö. golv (mm) Höjd (mm)

Sendzimir

Golvfot

P65-023 50 228

Stolpe (70x25 mm, sendzimir)

P65-115 50 (inkl fot) 1150

P65-225 50 (inkl fot) 2250
 

Stolpe (70x70 mm, sendzimir)

P66-225 50 (inkl fot) 2250

Stolpförlängare (70x25 mm, 70x70mm)

E65-110 -- 1100

E65-220 -- 2200

E66-110 -- 1100

E66-220 -- 2200

  

Kombinera med dörrpaket
X-Store kan du även kombinera med något av våra 
tillhörande dörrpaket. Vill du ha en specialkulör 
anpassad efter övrig inredning, kan vi givetvis ordna 
detta. Då gäller dock inte samma leveranstid som 
vid beställning av våra standardkulörer. Allt levereras 
noggrant inplastat på skräddarsydda pallar direkt från 
oss i Hillerstorp.

Industri- och lagerväggar
X-Store

Ring oss!
Vi hjälper gärna till med 
tankar och idéer för ett 

säkert lager.

0370-37 37 37

DÖRRPAKET, LÅS OCH TILLBEHÖR

Art.nr Benämning   Höjd (mm)

710-220-150 Enkel slagport   2250

710-330-150 Enkel slagport   3350-4450

712-220-300 Dubbel slagport   2250

712-330-300 Dubbel slagport   3350-4450

715-220-150 Enkel slagport 70x70mm   2250 

 B.max=1500 mm

715-330-150 Enkel slagport 70x70mm   3350-4450 

 B.max=1500mm

716-220-300 Dubbel slagport 70x70mm   2250 

 B.max=3000mm

716-330-300 Dubbel slagport 70x70mm   3350-4450 

 B.max=3000mm

810-220-150 Skjutport B=1500 mm  2250

810-330-150 Enkel skjutport   3350-4450

810-220-300 Skjutport B=3000 mm  2250

810-330-300 Enkel skjutport B=3000 mm  3350-4450

812-220-300 Skjutport med mittlåsning   2250 

 B. max=3000mm

812-220-600 Skjutport med mittlåsning   2250 

 B. max=6000mm

812-330-300 Skjutport med mittlåsning   3350-4450 

 B.max=3000mm

812-330-600 Skjutport med mittlåsning  3350-4450 

 B.max=6000mm

814-220-290 Dubbel skjutport B=2x2900 mm 2250

814-330-290 Dubbel skjutport B=2x2900 mm 3350-4450

TILLBEHÖR

95001 Hörnbeslag 90 grader, 3-pack

95002 Hörnbeslag 0-180 grader, 2-pack

95003 Komplettering vid sektion över enkel slagport

95004 Komplettering vid sektion över  

 dubbel slagport

95005 Beslag, panelmontage kortsida  

 70x25mm, 3-pack

95006 Hörnbeslag 90graders 3-pack för 70x70mm

95007 Gångjärnssats 0-180 grader  

 2-pack för 70x70mm

95008 Stabiliseringssats slagport

601-110-001 Passbit rör H=1100 mm B=19mm, Ral 9006

601-220-001 Passbit rör H=2200 mm B=19mm, Ral 9006

KHS-6-150 Kapningpaket horisontalt

KVS-6-110 Kapningspaket vertikalt H=1100mm

KVS-6-220 Kapningspaket vertikalt H=2200mm

  

LÅS

75110 Hänglåsbeslag för enkel/dubbel  

 slagport

85110 Hänglåsbeslag för skjutport

75112 Snäpplås för enkel/dubbel slagport

85112 Snäpplås för skjutport

L66-10-2 Cylinderlås för slag- och skjutport H/V



Hur säker vill du vara? Axelent AB erbjuder ett komplett koncept inom säkerhet för maskin, bygg och lager. 
Axelents huvudkontor ligger i Hillerstorp och här sker all produktutveckling, produktion, lagerhållning och 
förpackning. Axelent har försäljningskontor i fler än 50 länder och produkterna säljs över hela världen. 
Inom företaget finns även Axelent Wire Tray som erbjuder ett komplett kabelförläggningssystem baserat på 
trådstegar under varumärket X-Tray.
Axelent Group består av de tre företagen Axelent, Axelent Engineering (automationslösningar) och Axelent 
Software (mjukvara). Gemensamt för dessa bolag är missionen om att göra industrin konkurrenskraftig, 
säker och lönsam genom automatisering, säkerhet, effektiva rutiner, funktion och kompetens. 

AXELENT · AXELENT ENGINEERING · AXELENT SOFTWARE ·  AXELENT WIRE TRAY

AXELENT AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 330 33 HILLERSTORP, SWEDEN  

+46 (0)370-37 37 30 · SALES@AXELENT.SE · WWW.AXELENT.SE S
E
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