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RESKA

ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

BAKTERIEBEKÆMPER

HVID RAL 9016

Den slidstærke anti-bakterielle pulverlakering
er en meget effektiv bakteriebekæmper

HYLDER

Hurtigt og enkelt system med
hylder der bliver klikket på plads.

OMBØJET DELTA KANT

Denne slanke, ombøjede delta kant tilføjer
reolen stil og styrke og sikrer den
høje kvalitet.

MAKSIMAL BELASTNING

Reolen fås i tre højder, seks dybder
og med en række specielle hylder
og tilbehør. Du er sikker på at få en
yderst brugbar lagerløsning.
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ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

EN STILREN LØSNING

EFF

Pr. reolsektion 600 kg
Se yderligere specifikation
Billedet viser en enkelt reol med bagplade.

Vores slidstærke anti-bakterielle
pulverlak er udviklet til at opfylde
de højeste hygiejniske anbefalinger.
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VALGMULIGHEDER
Reol gavle fås i 3 højder, 4 bredder og seks dybde muligheder

HYLDER
Vi kan tilbyde et stort udvalg af hylder.
F.eks. udtrækshylder, udtræksramme
for hængemapper, ophæng for specielle
lateralmapper samt deleplader

ENDEPANELER
Vi kan tilbyde endepaneler, der kan udføres i mange forskellige materialer og farver.

DØR OG KARMSÆT

Disse praktiske dørsæt filføjer en ekstra sikker funktion til dette universelle reolsystem.
Dørsættet fås i højderne 1880mm & 2230mm med en bredde på 1000mm.
Vær opmærksom på at udtrækshylder ikke er kompatible med døre og med karmsæt.
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HYLDEJUSTERING
Hylder kan hæves eller sænkes med
25mm interval. Dette gør
reolsystemet meget alsidigt.

Hyldelast på op til 100kg

KRAV FOR AFSTIVNING AF REOL
Maximumlast op til 600 kg pr. reolsektion
afhængig af specifikation

GAVLE

REOLER SET OVENFRA

Ikon gavle er innovativt designet
med henblik på såvel styrke som
udseende.

Antal af reoler

Angiver placeringen af afstivning
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REOLER SET BAGFRA

ENDEPANELER
Med Ikon er der muligheder
for at sætte et endepanel på gavlen.
Det tilføjer lige prikken over i'et på
dette attraktive system.
1880 - 2230mm

2580mm

Reolsystemet har ikke brug for afstivning, hvis det er fuldt beklædt med bagplader.

ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

99,9% REDUKTION AF MRSA, E. COLI OG ANDRE BAKTERIER..
Antimikrobieleffektiviteten bevares i belægningens levetid.
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Er et elegant reolsystem, som tilbyder et bredt udvalg af tilbehør. Det gør Ikon til en
fleksibel og økonomisk overkommelig løsning, der opfylder dine opbevaringsbehov.
3 HØJDEMULIGHEDER

Ikon reolen har 3 standardhøjder samt 6 standarddybder.
HØJDE
1880mm
2230mm
2580mm

DØRE MED KARM

Dette praktiske dørsæt tillader
sikker opbevaring af værdifulde
genstande.

HYLDE MULIGHEDER

Ikon har et stort udvalg
af hylder med 6 standarddybder
OMBØJET DELTA KANT

Den bukkede deltakant giver
gavlen styrke og tilføjer
et stilfuldt udseende.

Hyldetyper
Som supplement til Ikon reolystem
tilbyder vi en bred vifte af hyldemuligheder, der
stilles til rådighed for dine behov.

UDTRÆKSHYLDE *

Med udtrækshylden
kan man hurtigt og nemt
få adgang til tingene på hylden.
Maximal hyldebelastning 40 kg

DELPLADER

Et stort udvalg af delplader
fås til Ikon. Delpladerne
fås både som fastmonterede
på hylden og løst siddende.

* Udtrækshylden og dør/karmsæt er ikke kompatible
med alle størrelser.
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Ikon er et stilfuldt, robust og prisrigtigt reolsystem.
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FUNKTIONER & FUNKTIONALITET

PATIBE

Ikon er pulverlakeret med den nye slidstærke, anti-bakteriel, pulverlak kaldet
Med denne overflade er systemet også velegnet til kontorer og andre rene miljøer.
Konstrueret med henblik på kvalitet, robusthed samt mange års dagligt brug
Hylder kan monteres med medfølgende clips for en hurtig og nem montering eller
boltes sammen for at få en yderligere styrke.

ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

Vores slidstærke anti-bakterielle
pulverlak er udviklet til at opfylde
de højeste hygiejniske anbefalinger.

Et stort udvalg af tilbehør gør Ikon reolen
fleksibel og let at tilpasse forskellige forhold

DØR OG KARMSÆT *

JALOUSILÅGER *

Dør og karmsæt giver en ekstra
sikkerhed til det universelle reolsystem.
Dørsættet fås i højderne
1880mm & 2230mm
og med en bredde på 1000mm.

FASTRAMME FOR HÆNGEMAPPER

Få glæde af dekorative og praktiske jalousilåger
– der er en meget anvendelig låge.
Jalousilåger fås kun til højderne
1880mm & 2230mm
og med en bredde på 1000mm.

UDTRÆKSRAMME FOR HÆNGEMAPPER *

Med denne fasteramme
for hængemapper har man en
prisbillig og solid mulighed for
opbevaring af sine hængemapper.
Rammen fås i to dybder:
350mm og 400mm. Med en
max belastining på 40 kg

Denne udtræksramme
for hængemapper, er
designet for at give nem
adgang til hængemapperne.
Udtræksramme for
hængemapper fås i to dybder:
350mm og 400mm. Med en
max belastning på 40 kg

* UDTRÆKSHYLDER, JALOUSILÅGER OG DØR/KARMSÆT ER IKKE KOMPATIBLE MED ALLE STØRRELSER.

ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

99,9% REDUKTION AF MRSA, E. COLI OG ANDRE BAKTERIER..
Antimikrobieleffektiviteten bevares i belægningens levetid.
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RESKA REOLEN

OMKLÆDNINGSSKABE

LAGER- OG OPBEVARINGSREOLER

MOBILE REOLER

OPBEVARINGSSKABE

OMKLÆDNINGSINVENTAR

STÅLSKABE

ULTRA BOX
4680:1996
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