SUPER 1/2/3
DEN
FLEKSIBLE
LAGERREOL

FULD
JUSTERBAR

Hyldebelastning 180-480 kg.
Højde op til 10 meter.
Levering dag til dag.
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SUPER 1/2/3

DEN FLEKSIBLE LAGERREOL
Det fuldt justérbare SUPER 1/2/3 reolsystem er designet
til at opfylde behovet for let og mellemtung lagring.
Det er også meget velegnet til opbygning af en- to eller
endog tre-etages reolopbygninger op til en højde af
10 meter og med en sektionslast på op til 4000 kg
(SUPER 3).
Udformningen af de enkelte dele er resultatet af mange
tekniske afprøvninger og special-knowhow, som kun
mange års erfaring med stålbearbejdning kan give.
SUPER 1/2/3 lagerreol produceres i galvaniseret stål
og leveres fra dag til dag fra vort lager. Lagerreolen
udmærker sig ved at være utrolig let at samle, uden
brug af værktøj og uden bolte og møtrikker.
SUPER1/2/3 lagerreolen er samtidig rigtig stærk og
klarer hyldebelastninger fra 180-480 kg alt efter valg
af hyldestørrelse og variant.

ENKEL SAMLING
SUPER 1/2/3 er utrolig let at
montere, og det kan gøres helt uden
brug afværktøj, dog kan det anbefales at benytte en gummihammer.
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MANGE ANVENDELSER

TRADITIONEL LAGER

RESERVEDELE

Enkel opbygning med reolhøjde 3 meter og en
hyldedybde på 500 mm.

Få indrettet reolerne med det rette tilbehør.

MOBILREOLER

KONFEKTION

Spar plads og sæt reolerne op på vogne.

Plukkes direkte fra papkasser på reolen eller fra tøjbøjlestænger.
Kontakt os for din løsning.
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DÆKOPBEVARING

SUPER 1/2/3 som dækreol

Mobile dækreoler

Reolen udstyres med ovale rør til opbevaring af
dæk, derved sikres minimal påvirkning.

Maksimal udnyttelse af arealet.

Opbevaring
Det anbefales at opbevare dæk med fælge liggende,
hvilket dog giver problemer med reolpladsen, derfor
er de fleste lagrer indrettet med lodret opbevaring.

Lad dæk/fælg komme til dig
Vores løsning, som samtidigt også giver større kapacitet er “Dybdelagring”.
Denne opbygning er ergonomisk og har dobbelt
kapacitet på samme plukområde.

Spændende nyhed!

Dybdelagring

Med vores løsning er der flere dæk!

Dækkene ruller automatisk frem på en
hyldeplade og skal derfor ikke løftes op
over hyldebjælken.
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BUTIKSINDRETNING

EGET DESIGN

DISK

Med SUPER 1/2/3, kan du præge din butik med
dit eget design. På hyldebjælkerne kan lægges
plader der matcher dine varer for at opnå det
maksimale display.

Reolens stabile konstruktion gør den velegnet
til mange løsninger. Og med det store sortiment
af ophængs- indretningsudstyr har vi et komplet
produkt.

MODERNE LOOK

KREATIVITET INDRETNING

Med reolens rå look er der mange muligheder til
unge kundegrupper. Er reolerne opsat på vogne
er der nem og hurtig adgang til forretningens
udstillingsvinduer.

Mange ønsker at eksponere deres kollektioner
på kreative måder! Med SUPER 1/2/3 er der frit
spil. Yderligere inspiration finder du på:
www.reoler-as.dk/butiksindretning - her kan du
downloade brochuren om “EasyShop”
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HOVEDKOMPONENTER
STIGEBEN

FODPLADER

Super 1/2/3 reolens ben lagerføres i 4 højder:
1576 + 1972 + 2500 + 3028 mm. (Dim. 69 x 25)

Plastfodpladen 70x33x29 mm benyttes også som
topplade. Stålfodplade 98x48x34mm anvendes ved
lidt større belastning og skal fastmonteres i stolpeprofilen.

Hylder kan højdejusteres i interval af 33 mm.
Andre højder op til 5 meter på forespørgsel.

GAVLE

SKRÅSTAG og TVÆRSTAG

Stagene monteres på stigebenene ved at placere
enderne over tapperne på stigebenene og slå dem
nedad indtil den lille sikkerhedsflap klikker og holder
staget på plads.

Start med 2 skråstag for neden og derefter monteres
tværstag jvf. skitsen.

HYLDEBJÆLKER
På den allerede samlede stige/gavl påsættes
bjælken vinkelret ved at slå bjælkens udstansninger ned over stigebenets “hager”. Lagerføres i
længderne 600, 900, 1200, 1500 og 1800 mm.
Andre længder 1050, 1350 og 1650 på forespørgsel.
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HYLDEPLADER

Hyldepladernes ombuk passer perfekt i hyldebjælkens render. Pladerne findes i længderne 450, 600
og 900 mm samt i dybderne 320, 400, 500, 600, 700
og 800 mm. - Eks. til en komplet hylde 1200x500
mm skal der bruges 2 hyldebjælker længde 1200 mm
samt 2 hyldeplader 600 x 500 mm.

TILBEHØR
PERFORERET HYLDEPLADE

BØJLESTANG

Plasthyldepladen fås til dybder 320, 400 og 500og i
flere farver. De er bla. velegnet til fødevarereol. Den
perforerede stålhyldeplade er galv. og fås i dybder
400, 500, 600, 700 & 800. God ved behov for luftgennemstrømning eller sprinkler systemer.

Findes i længder 900 + 1200, monteres på specielle
gavlbeslag og kan justeres i dybden.

UDTRÆKSSKUFFE

INDDELING PÅ HYLDEN

Vi kan tilbyde flere størrelser for udtræksskuffer.
Disse kan desuden inddeles med flere rumtyper.

Flere løsninger for inddeling af hylden.
Traditionelle deleplader, inddelinger med front og
bagplade, Top og bundstyret deleplade.
Box-indelinger.

SAMLE-BESLAG
For dobbeltreoler

VÆGFASTGØRELSE
Enkelt og dobbelt

Fastgøres på det ene stigeben, og de 2 flige bøjes
om det andet stigeben.

Beslaget kan deles i 2 og anvendes som enkelt fastgørelses beslag ved endegavle.

Anvendes også til at montere ophængskroge på.
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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 NORDPLAN A/S,
og i dag er vi både producenter af NORDPLAN reoler og mezzanin
samt nordisk agent for Metalsistem SpA.
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