
Flexibel zijn met het  
Sikla installatieraster 
voor kabels en leidingen

INSTALLATIERASTER



Aan het installatieraster kunnen voorzieningen bevestigd worden zoals elektra,  
gas, water, lucht, hydrauliek en data.

Met visie instal- 
leren, klaar voor 

de toekomst!

Om in te spelen op de snelle  

veranderingen in de markt is  

flexibiliteit van uw machinepark  

gewenst. Met het rastersysteem  

kunt u kabels en leidingen  

economisch en gemakkelijk  

verplaatsen om zo weer snel  

de productie te kunnen opstarten. 

Wijzigingen in uw machinepark door aanpas-

singen in het productieproces of integratie van 

nieuwe machines moeten zo snel en flexibel als 

mogelijk worden uitgevoerd. Gebrek aan flexibi-

liteit en productiestop drijven de kosten onnodig 

op. Met het installatieraster wordt flexibiliteit 

gecreëerd om op toekomstige wijzigingen of 

uitbreidingen snel en flexibel te kunnen inspelen.

Afhankelijk van de typen belastingen mag de 

afmeting van het installatieraster maximaal 2,5m 

x 2,5m zijn en dient het type profiel daar op 

geselecteerd te worden. Als draagprofiel kan 

bijvoorbeeld de dubbele montagerail MS 41/52 

of MS 41/62 worden gekozen. Als dwarsrail kan 

bijvoorbeeld de enkele montagerail MS 41/41 of 

MS 41/62 gebruikt worden. Door het uitgebreide 

aanbod aan profielen en rekening houdend met 

de gewenste belastingen maakt u daarmee een 

economisch en flexibel rastersysteem.
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Smal product - 
assortiment

Voordelen
'' Tijd- en kostenbesparend

''  Gemakkelijke en snelle montage

''  Modulair aan te passen

''  Door toepassing van montagerails  

optimaal te gebruiken

''  Smalle complete range

''  Een strak geheel

Door het modulaire ontwerp kan snel en gemakkelijk 

van een eindpunt een kruisverbinding gemaakt wor-

den. Het raster kan dus flexibel worden aangepast 

aan veranderende omstandigheden.

Eindpunt

Rasterafhangset

Kruisverbinding

Wij helpen u graag als u vragen heeft.

Zowel de montage van het installatieraster, als van 

de kabels en leidingen wordt met het snelmonta-

gesysteem Pressix CC uitgevoerd. Directe montage 

van individuele kabels en leidingen aan het plafond is 

door het rastersysteem niet meer nodig.
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Sikla B.V.

Achter de Hoven 2b

5161 BT Sprang-Capelle

+31 (0)85 105 05 54

www.sikla.nl


