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DÆKREOLER ØGER DIN
KAPACITET
EFFEKTIVT
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ENKEL OG EFFEKTIV

Den stationære dækreol er en stærk og yderst fleksibel  
løsning, da det er meget nemt at tilbygge mere plads eller flytte  
rundt på hylder. SUPER123 reolen er fremstillet i galvaniseret  
højstyrkestål som klarer den daglige betjening og holder til alt 
slags vejr. Hyldebjælker er fremstillet i en oval profil, der gør 
dem yderst stærke samt sikrer nem og effektiv håndtering  
af hjulene, da de ikke kiler sig fast. Dybden er 40 cm. og kan  
bygges i højder op til 3 meter eller i flere etager. Reolfagen  
kan leveres i længderne 90, 120 eller 150 cm. Reolen kan nemt 
kombineres med alm. hylder for fuld fleksibilitet og brugbarhed. 
SUPER nem montage! 

5 STÆRKE OM STATIONÆR DÆKREOL
� Enkel og effektiv
� Overblik og fleksibilitet
� Nem og hurtig ind- og udlastning
� Hurtig levering og montering
� Prisvenlig

STATIONÆRE DÆKREOLER

Prisvenlig 
Fleksibel 
Hurtig leverance 
Easy access 

Ergonomi 
Pladsforbrug
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DOBBELT SÅ MANGE HJUL PÅ SAMME PLADS

Den mobile løsning er yderst effektiv og skaber høj  
effektivi tet på lagre med lavt til loftet. Her kan der være tale om  
mere lagerkapacitet på mindre plads. Selve reolopbygningen  
er den samme som i en stationær dækreol, men reolerne 
monteres på vogne som skubbes sammen, og man kan derfor 
reducere an tallet af reolgange til bare én! Dermed udnyttes dine 
eksisteren de lokaler bedre, og du opnår langt højere kapacitet 
på samme plads.

5 STÆRKE OM MOBIL DÆKREOL
� Enkel og effektiv 
� Nem og hurtig ind- og udlastning 
� Næsten dobbelt kapacitet som alm. dækreol på samme areal
� Meget pladsbesparende løsning
� Prisvenlig

MOBILE DÆKREOLER

God pladsudnyttelse 
Easy access 
Prisvenlig
Fleksibilitet 

Ergonomi 
4-5 ugers levering
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UDVIDER DIN KAPACITET HURTIGT OG BILLIGT

Stationære dækreoler opbygget i en 20’ eller 40’ container er 
en meget anvendt løsning i Danmark. Reoler A/S’ stationære 
dækreol SUPER123 passer perfekt ind i containere, og det er 
en stor fordel at reolen er galvaniseret i det typisk fugtige klima 
der findes i en container. Med vores SUPER123 dækreol er der 
typisk plads til 33x4 hjul i en 20’ container og 70x4hjul i en 40’ 
container. Reoler A/S kan, udover selve dækreolerne, også 
levere containere til fordelagtige priser.

5 STÆRKE OM DÆKREOL I CONTAINER
� Hurtig og nem udvidelse af kapaciteten 
� Ingen byggesagsomkostninger 
� Optager ingen plads i lokalerne 
� Nem og hurtig ind- og udlastning
� Langtidsholdbar GALVANISERET reol

DÆKREOLER I CONTAINER

Ingen bygge-
omkostninger 
Optager ikke 
indendørs plads

Ergonomi 
Udseende 
Besværlig adgang 
Begrænset overblik
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ERGONOMISK OVERBLIK

Den store fordel i ErgoWheels dybdelagring er større kapacitet 
og ergonomi. Med ErgoWheel kan antallet af opbevarende hjul 
forøges med over 30 % i forhold til en standard dækreol, og da 
hjulene ligger ned på rulleskinner og kommer frem af sig selv, 
får man en hidtil uset god ergonomi i en dækreol. ErgoWheel er 
opbygget, så hjulene ligger i komplette sæt med 4 i hver række, 
hvilket øger overblik og logistik. Der opstår desuden ikke skader 
på fælgene, fordi hjulene ligger ned og dermed er maksimalt 
beskyttet. Det betyder flere tilfredse kunder, som kommer igen 
og igen. Ergowheel reolen er ligeledes meget brugervenlig, idet 
alle hylder kan flyttes efter behov og uden værktøj, så der altid 
kan indrettes efter den optimale løsning. ErgoWheel dækreolen 
er 295 cm dyb og kan bygges i den ønskede højde helt op til 9 
meter høj, længden er ubegrænset og bygges af fag på 90 eller 
150 cm. 

5 STÆRKE OM ERGOWHEEL
� Ergonomi i absolut topklasse 
� Udnyt dine eksisterende lokaler optimalt 
� Undgår skader på fælge 
� Flot og stærk blankt galvaniseret stål 
� Stort overblik, effektiv ind- og udlastning

ERGOWHEEL™ DÆKREOLER

Godkendt ergonomi 
Udnyt pladsen fuldt ud
Overblik og effektivitet 
Easy access 
Ingen skader på fælge 
Hurtigt pluk

2000-8000 m
m

2950 mm
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DÆK DIG IND

Bravi Sprint liften udfører alle opgaver i højden. Vi tilbyder både 
liften ved håndtering af hjul i reoler over 2 meters højde samt ved 
pluk og lignende opgaver i traditionelle reoler. Det er en meget 
effektiv og brugbar lift og den perfekte plukkeløsning sammen 
med vores ErgoWheel dækreol.
 
Bravi liften er en sikker og professionel løsning inden 
for plukkelifte, og ydermere udføres der dansk service 
og vedligeholdelse på liften i hele landet. Husk at den 
også kan sikre pluk i dine reoler med reservedele ... 
selv oppe i højden. 

Reoler A/S tilbyder desuden en masse andet nyttigt 
tilbehør til dækreoler og autobranchen generelt. 
Kontakt Reoler A/S med det samme og hør mere.

TILBEHØR

� Håndtering af hjul med  
W-lift løser udfordringer  
i forhold til lovgivning  
om ergonomi og arbejds-  
miljøregler og styrker  
samtidig din virk-  
somheds logistik  
og effektivitet. 

� Høj effektivitet, da man håndterer fire hjul/dæk ad 
gangen. Tredje bærelag kan bruges til hele hjul og 
ikke længere kun løse dæk, hvilket giver en stor 
forøgelse af hjul kapaciteten på jeres dæk hotel.

� God ergonomi, da Jeres medarbejdere undgår 
farlige og belastende løft i ryggen da w-lift lever 

 fuldt ud op til lovgivning.

� W-lift rulles hen til hylden. Det komplette hjul- 
sæt rulles fra reol over på ramme. Hjul og tralle 
sænkes, tippes 90 grader og sættes af. Kørsel og 
hæve/sænkning sker elektrisk, mens tipningen  
sker manuelt efter vægtstangsprincippet, det 

 vil sige uden belastende arbejdspositioner!
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INSPIRATION

DÆKREOL LØSNINGER
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DAG- 
TIL-DAG
LEVERING
4919 2122

OM REOLER-AS

Reoler-as er en af Danmarks førende leverandører af skræd-
dersyede totalløsninger på reolsystemer til lagerhaller, industri 
og butik.  Vi har mere end 30 års erfaring med solide og fleksible 
inventarløsninger til lager, butik, trælast og meget andet.

Fleksibilitet – kvalitet – kreativitet – stabilitet og sikkerhed er det der 
beskriver indretningsløsningerne fra Reoler-as bedst. Vi rådgiver 
kunderne direkte og uden omsvøb, og gør os umage for at finde den 
løsning som tjener kunden bedst. Kun på den måde kan vi forvente at en 
kunde vil vende tilbage samt anbefale os til andre. 

Reoler-as’ grundholdning er at du som kunde hos Reoler A/S skal 
have en så god løsning og service, at du vil anbefale os til andre.

Vi er stolte over at kunne byde velkommen til vores lager, administration 
og showroom i Humlebæk. Du er altid velkommen til at kigge forbi og 
høre mere om hvordan vores løsninger kan optimere din lagerlogistik 
eller butiksindretning. 

Reoler A/S er opstået på baggrund af købet af NORDPLAN A/S, 
og i dag er vi både producenter af NORDPLAN reoler og mezzanin samt 
nordisk agent for Metalsistem SpA.

MERE END 
30 ÅRS ERFARING


