KOMPAKTREOLER
ØGER DIN
KAPACITET

MOBILE
REOLER

Mobile reoler øger arkiv- &
lagerkapaciteten pr. kvadratmeter. De leveres elektriske
og mekaniske.

kan anvendes til opbevaring
af næsten alt, kun fantasien
sætter grænser. De kan
installeres i kontorer
og lagre etc.
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KOMPAKTREOLER

EFFEKTIV UDNYTTELSE
Mobile reoler kan monteres i nybyggede såvel som i eksisterende lokaler, hvor der er behov for at forøge lagerkapaciteten.
Vi tilbyder mobile reoler, der anvendes til direkte adgang og
manuel lagring. Mobile reoler kan konstrueres til asymmetriske
lokaler, forskellige loftshøjder, søjler i rummet. Dybde og længde
af reolerne kan designes og tilpasses dine behov.

Opbevaring
af arkivalier
Stationære
reoler

Når lagerpladsen er begrænset, skal der findes en løsning,
så den kan blive udnyttet effektivt. Mobile reoler er en effektiv
løsning for kontorer, værksteder og arkiver. Reolerne kan være
skræddersyet til den type produkt, du har brug for at opbevare.
Nem lagring for arkivalier, ringbind, bøger, kort, værktøjer,
reservedele, dæk, spoler, museumsgenstande, store malerier,
statuer og meget mere.

28 fag

Bedre pladsudnyttelse
Mobile reoler øger lagerkapaciteten pr. kvadratmeter og giver
ledig plads ved at reducere kravet til færre gange. I traditionelle
reolopstillinger med stationære reoler udnyttes stort set kun
halvdelen af det anvendte areal, den anden halvdel består af
gangarealer. Med mobile reoler udnyttes arkivpladsen maksimalt, idet gulvkapaciteten bruges til reoler i stedet for gangplads, og det medfører en stor arealbesparelse eller en
forøgelse af reolarealet.

Opbevaring
af arkivalier
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Mobile
reoler
40 fag

DEN RIGTIGE
LØSNING
TIL LAGEROPTIMERING

Det kører på skinner
På gulvet monteres en eller flere skinner,
hvorpå enkelte eller dobbelt sokler & vogne
monteres. Opbygningen af de mobile reoler
består af vogne hvorpå placeres Super
1-2-3 reoler. Et håndtag fastgjort til gavlen
anvendes til at flytte en vogn med.
Der findes mange muligheder for at indrette
med forskellige løsninger, der passer netop
til jeres behov.
Systemet er fordelagtigt til lokaler, hvor man
ønsker at optimere lagringspladsen mest
muligt.

Mekanisk

Elektrisk

De mobile kompaktreoler flyttes nemt ved hjælp
af håndtaget, som er monteret på gavlen. Håndtaget drejes, og de mobile kompaktreoler flyttes.

Ved tryk på tastaturet eller på en kontakt betjenes de
elektriske reoler.

Formålet er at spare dyre kvadratmeter. Kompaktreolerne kan tilpasses efter behov, og man kan
opnå en effektiv udnyttelse af pladsen.

FÅ ET GODT TILBUD
Kontakt os ved planlægning eller udvidelse af
jeres lager/arkiv og modtag et uforpligtende
indretningsforslag og et godt tilbud.

Fordele ved mobile reoler:
• Skræddersyet arkiv, kan tilpasses efter behov.
• De forreste frontkassetter kan være i samme design
som andre møbler i interiøret.
• Reoler betjenes via en touch screen, enkel betjening.
• Stor kapacitet direkte på kontoret eller lageret.
• Let flytning af de mobile reoler, selv med maksimal
belastning.
• Kapaciteten kan forøges i fremtiden ved at tilføje
flere moduler.
• Blokken af reoler kan aflåses i sektioner.
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OM REOLER-AS

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

DAGTIL-DAG
LEVERING
4919 2122

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 industriafdelingen hos
NORDPLAN A/S i Vipperød. I dag er vi producenter af NORDPLAN industrireoler NP2000 og M60, T-Lagerreol samt mezzanin HD250.
Reoler A/S er desuden nordisk agent for Metalsistem SpA.
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