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MEZZANIN
EKSTRA
ETAGE 
EKSTRA
PLADS

ENKELT
•  Standard system
•  Skræddersyet til dit behov
• Ubegrænset størrelse
•  Kort leveringstid
• Mulighed for løsninger i flere  
 etager
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MEZZANIN

Når en virksomhed vokser og lokalerne bliver for trange, overvejer 
mange at bygge nyt, bygge til, eller at flytte til noget større. 
Vi har et alternativ, der sparer virksomheden for masser af tid og 
penge. 
Udnyt lofthøjden på dit lager og få dobbelt så mange m2!

En mezzaninplatform opbygges som en fritstående konstruktion i de 
eksisterende lokaler, og overholder man nogle få retningslinier, opfattes 
konstruktionen som en inventardel og ikke en etageadskillelse, som vil 
kræve omfattende myndihedsgodkendelser. 
Ved større mezzaninplatforme, som er større end 150 m², vil nogle få 
konstruktionsmæssige tiltag sikre at mezzaninen overholder de gældende 
brandkrav m.v. Der er desuden regler vedr. pladsforhold, gelænder og 
andre sikkerhedsmæssige krav, som en mezzanin skal leve op til.
En mezzanin fra Reoler as lever selvfølgelig op til samtlige sikkerheds-
mæssige krav, og med hensyn til dette, samt udformning og placering, 
står Reoler as’ eksperter til din rådighed med rådgivning og vejledning. 

MANGLER DU 
PLADS? KIG OP!

SIKKERHED
Kompakt og sikker 
konstruktion uden 
svejsninger 
– alle dele boltes 
sammen.
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MEZZANIN

Uanset om I har brug for mere plads til lager, butik, kontor, opmaga-
sinering eller en førstesal til jeres messestand, så kan Reoler as 
levere de ønskede kvadratmeter i form af en mezzanin. 
Beklædes mezzaninen med alternative gulvtyper og gelændere, kan 
udseendet varieres og flere anvendelsesmuligheder opstår.

En Reoler as mezzanin er konstrueret af dele som er 100% genanvende-
lige og flytbare. Med andre ord, skulle du have behov for at flytte din mez-
zanin og genanvende den et andet sted, så er dette intet problem. Det er 
en god og brugbar løsning både ved messestande og i forbindelse med 
traditionelle mezzaninopbygninger i lagerhaller.

Eksempler på anvendelsemuligheder:
• Ekstra gulvareal på dit lager (med/uden reoler både over og under)
• Salgsudstillinger i butikker
• Messestande (100% flytbar og genanvendelig)
• Biludstilling (inkl. rampe så bilerne kan køre op)
• Mødelokale / værkførerkontorer (med kontorvægge)
• Og meget andet

EKSTRA M² TIL
ALLE FORMÅL

FLYTBAR  
Flytbar og 100% 
genanvendelig
konstruktion.
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MEZZANIN

Hos Reoler as får din virksomhed en komplet og fleksibel løsning:
Vi rådgiver, måler op og kommer derefter med forslag samt et godt 
tilbud på en fremtidssikret stærk og sikker mezzanin løsning. 
 
Mulighederne er mange...
• Byg i én, to eller flere etager
• Belastning fra 250-1500 kg/m2
• Friareal mellem søjler 20 m² eller mere
• Mange højder og spændvidder er mulige 
• Vælg selv gulvtyper ud fra ønsket anvedelse

Gulvet leveres ofte med en kraftig 38 mm spånplade belagt med skrid-
sikker grå melamin. Undersiden er hvid hvilket reflekterer lyset og sikrer 
godt arbejdsmiljø. Vælg også mellem andre gulvalternativer, f.eks rå spån-
plade, krydsfinér, gitterriste eller stålgulv m.fl.
 
Standardfarve er galvaniserede bjælker med søjler og gelænder i lys grå/
råhvid - RAL9002. Alternativt kan hele konstruktionen leveres i en galva-
niseret udgave, eller i en ande6n RAL farve.

FLEKSIBILITET ER 
STANDARD  

MONTAGE
Vi monterer gerne 
din mezzanin på la-
geret, i butikken 
eller på din messe-
stand
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MEZZANIN

Trapper
Den mest anvendte standardtrappe, som Reoler as leverer, er en alu-
miniumstrappe med 45° hældning og trinbredde i 800 eller 1000 mm.
Trapperne er gode, sikre og stabile og leveres med skridsikre trin i alu-
minium. Den typiske hældning er 45°, men andre hældninger er mulige. 
Skal trappen bruges i områder, som ikke omfatter industri, kan der pro-
duceres efter kravene i bygningsreglementet (DS/EN ISO 14122-3).
Alternativt kan trapper i stål leveres. 

Pallesluser og porte
Er der brug for at hente/bringe paller eller tungt gods til og fra mezzanin-
en med truck, stabler eller lignende, er en eller flere åbninger i gelænderet 
nødvendig. Reoler as kan rådgive dig vedr. sikkerheden og mulighederne 
for palleport og pallesluser m.v.

Gelænder
Reoler as’ standardgelænder leveres med stolper og hånd- og knæled i 
kraftigt lakeret stålrør, som matcher farven på de lodrette mezzaninsøjler. 
Fodsparket i galvaniseret stål matcher mezzanindragerne. Gelænderet er 
yderste stabilt og sikkert og lever op til gældende sikkerhedskrav.

SIKKERHED OG  
TILBEHØR

EN LØSNING 
DESIGNET 
TIL DIG
4919 2122
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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


