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PRAKTISK OG NEM ADGANG

GRATIS RÅDGIVNING

HEJSEPORTE/RULLEPORTE

Her inkl. indretningsforslag og tilbud på 
pulterrum til din lagerhal.

Hejseporte er praktiske og giver nem adgang til 
depotrum/pulterrum. Rulleporte findes i flere 
forskellige dimensioner og farver. 

UDNYT ALLE KVADRATMETER

SIKKER OPBEVARING

Udnyt alle kvadratmeter på dit lagerhotel 
med depotrum/pulterrum.

Solide låsekasser til hængelåse.
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REOLER A/S 
SÆLGER OG MONTERER 
DEPOTRUM/PULTERRUM

PÅLIDELIG KVALITET OG HURTIG GEVINST AF INVESTERINGEN
God pladsudnyttelse med hejseporte/rulleporte.
Reoler A/S leverer og monterer desuden også sikkerheds topnet.

SKILLEVÆGGE TIL DEPOTRUM
INDRETNING OG OPBYGNING AF DEPOTRUM
INVENTAR TIL DEPOTRUM

Kontakt os gerne for priser vedr.



Reoler A/S  -  Bakkegårdsvej 501 - 3050 Humlebæk  -  Telefon 4919 2122  -  info@reoler-as.dk  -  www.reoler-as.dk

DAG-
TIL-DAG
LEVERING
4919 2122

OM REOLER-AS

MERE END 
30 ÅRS ERFARING
Reoler-as er en af Danmarks førende leverandører af skrædder -
syede 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-as 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-as 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. 


