
GAASWANDEN



Industriele gaaswanden  

Wilt u graag gebieden of goederen afschermen 
in uw magazijn of opslagruimte? Messcher kan 
met kwalitatieve gaaswanden uw magazijn of 
opslagruimte beveiligen. Door ons veelzijdige 
systeem, inzicht en vakmanschap creëren we altijd 
een passende oplossing. Bij ons kunt u kiezen uit 
een breed scala aan draai- en schuifdeuren die 
voorzien worden van onze eigen ontworpen en 
robuuste Messcher deursystemen.

Scheidingswanden

Inrichting magazijn

Server caging | Datacenter security
 
Wij zijn bij uitstek de specialist op het gebied van 
datacenter security. Met onze Messcher
server caging kunnen wij uw serverruimte en 
server racks optimaal beveiligen. Ons systeem is 
robuust, van hoge kwaliteit en daarnaast neemt 
het weinig ruimte in beslag. Het grote voordeel van 
gaaspanelen is dat ze lucht en licht doorlaten. 

Ook de ruimte onder de computervloer en boven 
het valse plafond wordt afgeschermd door 
Messcher.

Messcher Gaaswanden is met ruim 20 jaar ervaring een specialist op het gebied van industriële 
gaaswanden, machineafscherming en magazijnbeveiliging. Wij zijn te allen tijde in staat om 
u een kwalitatief hoogwaardige oplossing te bieden, gebaseerd op uw specifieke wensen. 
Naast een compleet assortiment aan standaardoplossingen, leveren wij ook een gaashek en 
machineafscherming exact op maat.

Doorvalbeveiliging

Veilheidshekwerk

Messcher Gaaswanden 



Machine afscherming

Veilig werken met machines is voor u en uw 
medewerkers belangrijk. Door de geavanceerde 
processen in de moderne, hedendaagse industrie 
vraagt dat om steeds meer veiligheidsmaatregelen. 
Bent u op zoek naar veilige en verantwoorde 
toegangen tot uw machines? De juiste 
Machineafscherming is daarbij van cruciaal 
belang. Door Messcher machineafscherming te 
combineren met de gewenste panelen, deuren, 
sloten en veiligheidscomponenten kunt u makkelijk 
een volledige en geïntegreerde machinebeveiliging 
creëren.

Doelgroepen en specialisme

Wij hebben jarenlange kennis en ervaring 
opgebouwd in de petrochemische industrie, 
hoogovens, offshore, civiele techniek, bouw, 
datacenters en logistiek. Op het gebied 
van Arbowetgeving, regelgeving, milieu,  
machineveiligheid en lock out / tag out systemen 
bieden wij altijd een passende oplossing. 

Maatwerk gaaswanden

Op zoek naar een maatwerkoplossing voor 
uw bedrijf? Neem contact op met onze 
accountmanager voor een vrijblijvende 
kennismaking. 

Neem vrijblijvend 
contact op: 

E. Info@messcher.nl
T. 0525 65 53 30



Messcher
Zuiderzeestraatweg west 92
8085 AH Doornspijk

E. Info@messcher.nl
T. +31 (0) 525 65 53 30


