RESKA
Dansk design siden 1950

Over 15.000 installationer

i verden på biblioteker, skoler,
kontorer og hospitaler.
Siden 1950 har RESKA™ været
kendt som ægte dansk design
med en kvalitet, der har holdt
og stadig holder i mange årtier.

Reska.dk

ENKELTSØJLE REOL
SØJLE, VÆG & -HÆNGESKINNER
Dette alsidige reolsystem omfatter gulvstående
enkelt- og dobbeltsidede søjler, vægmonterede skinner,
Hængeskinner monteret på vandrette bæreskinner
samt dobbeltsidede søjler monteret på hjul.
På alle modellerne er der mulighed for en
hurtig og nem justering af hylder i et interval
på 25mm.

HØJDE MULIGHEDER
Fritstående søjler fås i seks forskellige højder:
900, 1200, 1500, 1800, 2100 & 2300mm.
Vægskinner fås i fem forskellige højder:
1030, 1380, 1680, 2030 & 2530mm.

AFTAGELIGT BOG/BAGSTOP

Disse klare plastbagstop kan nemt fjernes,
hvis dette skulle ønskes.

FUNKTIONER & FORDELE
Anti-slip belægning på hylderne.
Stort udvalg af ekstra tilbehør.
Justerbare fødder
(undtagen vægmonterede & mobile enheder).

.

Et hurtig og let opbyggeligt modulsystem
Elegant og robust konstruktion
Lodrette støtter til bøger, mapper osv.
Fås i en bred vifte af farver

Standardfarver
Sølv - Aluminiumhvid
RAL 9006
#A2A6A4

Anthrazitgrå
RAL 7016
#4A5054

Trafikrød
RAL 3020
#BA3837
Guldgul
RAL 1004
#DEA31B

Lysgrå
RAL 7035
#C7CBC9

Capriblå
RAL 5019
#28678C

Gulgrøn
RAL 6018
#609F47

Svovlgul
RAL 1016
#E7E146

Pastelblå
RAL 5024
#6C97AF

Dybsort
RAL 9005
#3B3D3D

Trafikhvid
RAL 9016
#EEF1ED

Sæsonfarver
Pastelorange
RAL 2003
#F07F41

Vælg frit mellem vores
13 flotte farver uden
meromkostninger.*
Signalviolet
RAL 4008
#8C568A

OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING

AC IVECOAT

®

Anti-bakterie teknologi

Pulverlakken med de aktive sølvkugler
som med deres ioner giver en 99,9%
eliminering af MRSA, E. coli og andre bakterier inden for 24 timer.

JERNFOSFATERING

For at opnå en ensartet og god kvalitet er det absolut
nødvendigt med en grundig fosfatering af produktet inden
pulverlakken påføres. Vi anvender et flertrins fosfateringsanlæg, som afrundes ved spuling med demineraliseret vand
3 gange. Hermed opnås den bedste beskyttelse mod
korrosion, for det færdige produkt.

*Frit farvevalg gælder ikke på vores bære og - hængeskinner

FÆRDIG BEARBEJDET STÅLOVERFLADE
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Hængeskinne reol
Bære & -hængeskinner
Hængeskinne er et alternativ til vægskinner.
Den henvender sig til dynamiske områder, se mere under brugsområder.
På alle modellerne gives der mulighed for en hurtig og nem justering af hylder i et interval
på 25mm.

Brugsområde
Bære og -hængeskinner er specielt egnet til kontor, hospitaler, fødevarefabrikker og
områder hvor man ønsker et dynamisk rum, hvor man hurtig kan tage reolen
ned fra bæreskinerne og sætte dem op i et andet rum, reolen henvender sig også
til steder hvor rengøringskravet forskriver at der ikke må stå noget på gulvet, såsom
hospitaler, fødevare fabrikker og klinikker. En anden fordel ved denne reoltype er at den
minimerer vedligeholdelse omkostningerne f.eks når den skal nedtages, unddgår man derved
at skulle spartle skrue hullerne eller når rummet skal males.
Reolen fjernes og den vandrette bæreskinne bliver siddende. Den vandrette bæreskinne
kan mere en bare bære reolen, den kan bruges til ophæng af f.eks billeder og andet udstyr.

Overfladebehandling og belægning
RESKA reolen er pulverlakeret med en skridsikker pulverlak, der får bøgerne og mapper til
at stå bedre fast. Ydermere har reolen har fået den antibakterielle overflade Activcoat.
Activcoat reducere MRSA, E. coli og andre bakterier med 99,9%.
Den antibakterielle effekt bevares i belægningens/plastens levetid
og reducerer smitte i det offentlige rum. Læs mere om denne på vores hjemmeside.

Vandret bæreskinne

Farve
Bære og -hængeskinner leveres som hovedregel i standard farven hvid RAL 9016
Men kan leveres i alle farver, ved andet farvevalg er leveringstiden længere.
Kontakt os angående dette.

HØJDE
BÆRESKINNE (mm)

Trafikhvid
RAL 9016
#EEF1ED

1295
1950

HØJDE
HÆNGESKINNE (mm)

}

Hængeskinne
HØJDE
SØJLER (mm)

1290

1290

1990

1990

}

BREDDE
HYLDER (mm)
750
900
1000

Bæreskinner
Bæreskinnerne findes i to forskellige længder:
1295, 1995 mm.
Bæreskinnerne er fremstillet af 2 mm stål og hænges
op på væggen i de tilhørende ø7 mm huller.
Hullerne sider med et hulinterval på ca. 200 mm, afhængig af
bæreskinnens længde. Bæreskinnen er ombukket med en
o
næseradius i en vinkel af 35 for at op nå den maksimale styrke.

Hylden flugter

IV
EKT IM

OD

Hængeskinne
Hængeskinnen er specialfremstillet med henblik på at
den skal ligger helt tæt på væggen når den er monteret.
Runding i ophæningshakket er fremstillet så kræfterne fra
belastingen på hylderne bliver jævnt fordelt på hængeskinnerne,
og derved forlænges både styrke og holdbarheden på hængeskinnerne.

EFF

Sæt underkonsoller op i det øverste hak,
og hylden flugter med toppen af den vandrette bæreskinne

AC IVECOAT

®

Anti-bakterie teknologi

Bakteriebekæmper der giver en
99,9% reduktion af MRSA, E. COLI og andre bakterier.
Antimikrobieleffektiviteten bevares i belægningens levetid.
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DOBBELTSØJLE REOL
FUNKTIONER & FORDELE
DOBBELTSØJLE REOL
Den gulvstående dobbeltsidede reol kan stå frit i lokalet,
og giver brugeren et godt overblik over de tilgængelige materiale.
Brugen af endegavle skaber et unikt og opsigtvækkende indtryk,
der kan drage den enkelte bruger.
Ønsker man et mere dynamisk bibliotek, kan man sætte hjul under dobbeltsøjlerne,
og derved gøre dem mobile.
Det anbefales at højden på dobbeltsøjlerne ikke overskrider 1500mm.
og at der ikke sammensættes mere end 2-fag pr. mobilenhed.

HØJDE MULIGHEDER
Fritstående dobbeltsøjler fås i seks forskellige højder:
900, 1200, 1500, 1800, 2100 & 2300mm.

RESKA

DOBBELTSØJLE
DIMENSIONER
HØJDE
SØJLE (mm)
900
1200
1500
1800
2100
2300

}

BREDDE
SØJLE (mm)

HYLDE
DIMENSIONER
LÆNGDE
HYLDE (mm)

470

750

570

900

670

1000

}

BREDDE
HYLDE (mm)
200
250
300
350
400

SØJLER OG HYLDER PÅ SPECIALMÅL
Ønskes der søjler og/eller hylder i specialmål klare vi også dette,
kontakt os for et tilbud.
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VÆGSKINNEMONTERET REOL
RESKA’s reolsystem tilbyder en bred vifte af specialiserede hylder og tilbehør, der passer til dine behov og omgivelser.
RESKA reolen kan hurtigt tilpasses skiftende behov. Reolen er hurtig og nem at nedtage/opbygge, derved spares der tid,
og forstyrrelser minimeres.

HYLDESTØRRELSER
En hylde er ikke bare en hylde, RESKA
systemet har mange forskellige hyldetyper
hylderne fås i tre bredder: 750, 900 og 1000mm.

ET ELEGANT SYSTEM

Et elegant system der med sit design
og muligheder kan passes ind i jeres
eksisterende eller nye omgivelser.

FEM HØJDER SOM STANDARD

Vægskinner findes i fem standardhøjder
1030, 1380, 1680, 2030 & 2530mm.
Bemærk: Søjlerne fås ikke i samme højde
som vægskinnerne.

HYLDEPROFIL
RESKAs hylder er konstrueret
med en optrukket kant. Denne kant giver
styrke og mulighed for indsættelse af et
indstik i hylden forkant.

HYLDE JUSTERING
Hylderne kan hæves eller sænkes
med et 25mm interval, dette gør
RESKAsystem ekstremt alsidigt.

MODULOPBYGNING
RESKA reolen ændres lige så
hurtig som den kan opbygges.

AC IVECOAT

®

Anti-bakterie teknologi

Bakteriebekæmper der giver en
99,9% reduktion af MRSA, E. COLI og andre bakterier.
Antimikrobieleffektiviteten bevares i belægningens levetid.
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INSPIRERENDE BIBLIOTEKS DESIGN
Lad os blive inspireret
af dit miljø

RESKA
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KVALITET OG DESIGN I HØJSÆDET
til det levende bibliotek

AC IVECOAT

®

Anti-bakterie teknologi

Bakteriebekæmper der giver en
99,9% reduktion af MRSA, E. COLI og andre bakterier.
Antimikrobieleffektiviteten bevares i belægningens levetid.
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DOBBELTSØJLE REOL OG TILBEHØR

TOPHYLDE - STANDARD HYLDE
TOPHYLDE - STANDARDHYLDE
DECOR GAVL MED BESLAG
Afslut med en tophylde, en standardhylde og 2 overkonsoller

Deco gavle fås i: Farvet akrylpanel,
træfinerpanel, frossen glaspanel og mange flere.

TIDSKRIFTSHYLDE

Fås i tre længder: 750, 900 og 1000mm.
Maksimal jævnt fordelt belastning på 65 kg

Standardhylde med bagstop der er drejet 180o
og monteret på udstillingskonsoller

CD/PAPERBACK/BÅNDHYLDE
DVD/VIDEOHYLDE

MAGASIN- OG OPBEVARINGSHYLDE
Magasinhylde monteret på magasin- og opbevaringskonsoller
til opbevaring og fremvisnig af magasiner, bøger m.m.
Hylden fås i tre længder: 750, 900 og 1000mm

TRANSPARANT BAGSTOP
HYLDE

Hylden fås i tre længder: 750, 900 og 1000mm,
og fem bredder 200, 250, 300, 350, 400mm

V´FORMET DISPLAY TIL INDSTIK
HYLDEFORKANT TIL INDSTIK

HYLDE
Hylde med konsoller og transparent bagstop,
samt påmonteret bogstøttebøjle

Ekstra høje hyldeforkant fås i 3
bredder: 750, 900 og 1000mm og 2 højder: 40, 70mm

BOGSTØTTEBØJLE

Smart fleksibel bogstøttebøjle 280mm høj. Bogstøttebøjlen passer
til alle standard-hylder og er fremstillet i plast med en antibakteriel
overflade, der nedbryder vira og bakterier. Det er de indstøbte aktive
sølvkugler med deres ioner der giver en 99,9% eliminering af
Magasinhylde til brochurer, bøger m.m.
MRSA, E. coli og andre bakterier inden for 24 timer.

MAGASINHYLDE

MAGASIN- og OPBEVARINGSHYLDE
VINKELBOGSTØTTE

Vinkelformet bogstøtte fås også med magnetisk bagside.
Fås i størrelser: 150 & 200mm

Hylden fås i tre længder: 750, 900 og 1000mm.

CD/PAPERBACK/BÅNDHYLDE
ELLER DVD/VIDEOHYLDE
Bredde: 900mm. Maksimal jævnt fordelt belastning på 65 kg

HJUL MED OG UDEN BREMSE
Hylden fås i tre længder: 750, 900 og 1000mm,
og fem bredder 200, 250, 300, 350, 400mm

TIDSKRIFTSHYLDE PÅ
KONVERTERINGSKONSOLLER
Konverter en standardhylde til en tidskriftshylde
ved hjælp af konverterings konsoller

RESKA
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SPECIFIKATIONER

Tidløst
design

AFBLÆNDINGSPROFIL

Afblændingsprofil for dobbeltsøjlet reol/bogvogn, monteres i U’et i hylderne og derved
fås en plan overflade imellem de 2 hylder.

VÆGSKINNER
Fås i fem længder:

BOGVOGNSHÅNDTAG
BOGSTØTTEBØJLE

Smart fleksibel bogstøttebøjle 280mm høj. Bogstøttebøjlen passer
til alle standard-hylder og er fremstillet i plast med en antibakteriel
overflade, der nedbryder vira og bakterier. Det er de indstøbte aktive
sølvkugler med deres ioner der giver en 99,9% eliminering af
MRSA, E. coli og andre bakterier inden for 24 timer.

HJUL

Hjulsæt monteres på bogvogne og kan
monteres på dobbeltsidetsøjler på en
søjlehøjde til og med 1500mm. Hjulene gør
enheden transportabel og derved kan der skabes
et mere dynamisk biblioteksmiljø. Hjulene fås
både med og uden bremse. Monter altid minimum
to hjul med bremse og resten uden bremse.

Ovenstående billede viser tre magasin og
opbevaringshyldesæt, nederst en hylde med konsoller,
samt øverst, en hylde med overkonsoller.

BOGSTØTTEBØJLE

SØJLER

Bogstøttebøjlerne er fremstillet i et plastmateriale,
der har samme egenskab som vores pulverlak.
Det vil sige at plastikken reducere MRSA, E. coli
og andre bakterier med 99,9%.
Den antibakterielle effekt bevares i plastens levetid,
og reducerer smitte i det offentlige rum.
Læs mere om denne på vores hjemmeside.
Højde på bogstøttebøjlen er 280mm.

Søjlerne er fremstillet af 70 x 30mm stålrør.

AFSTANDSTYKKE

For at støtte søjlerne monteres der to
afstandstykker, disse boltes fast
med fire skruer pr. side.

SØJLEFOD

HJUL

Fremstillet af 60×40mm stålrør
I søjlefoden er udstandset et 70x30mm hul,
for at opnå den optimale søjlestøtte er søjlen
påsvejst søjlefoden, derved undgår men at se svejsesømmene,
på oversiden af søjlen, hvilket giver et mere æstetisk udtryk.

Til kvalitet hører kvalitet.
Vores 125mm hjul med eller uden bremse,
er fremstillet til at kunne klare det hårde pres der ligger
på hvert hjul, når den rullende reol skal flyttes.
Hjulenes belægning er udviklet til at minimere rullemodstanden
og derved gøre det nemmere at flytte reolen.
Samme type hjul bruges også til bogvogen, dog er diameteren mindre.

KVALITETS AKKREDITERINGER
RESKA er designet og fremstillet i EU efter disse akkrediteringer:
BS 4680:1996, ISO 9001:2000, MILJØLEDELSESSYSTEM ISO 14001:2004
SAMT ARBEJDSMILJØ AKKREDITERING OHSAS 18001

AC IVECOAT

®

Anti-bakterie teknologi

Bakteriebekæmper der giver en
99,9% reduktion af MRSA, E. COLI og andre bakterier.
Antimikrobieleffektiviteten bevares i belægningens levetid.
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SPECIFIKATIONER
HØJDE, BREDDE
VÆGSKINNER
HØJDE
VÆGSKINNE(mm)
1030
1380
1680
2030
2530

}

VANDRET BÆRESKINE

SØJLEHØJDER

BREDDE
HYLDE (mm)

HØJDE
SØJLE (mm)
900
1200
1500
1800
2100
2300

750
900
1000

BREDDE
SØJLE (mm)

} }

BREDDE
HYLDE (mm)

HØJDE
BÆRESKINNE (mm)

200

750

1295

250

900

1950

300

1000

HØJDE
HÆNGESKINNE (mm)

}

HÆNGESKINNE
HØJDE
SØJLER (mm)

1290

1290

1990

1990

}

BREDDE
HYLDER (mm)
750
900
1000

HYLDER
LÆNGDE
HYLDE (mm)
750
900
1000

}

BREDDE
HYLDE (mm)
200
250
300
350
400

BÆREEVNE
Maksimal BELASTNING

(mm)

(jævnt fordelt belastning)

750×200
750×250
750×300
750×350
750×400
900×200
900×250
900×300
900×350
900×400
1000×200
1000×250
1000×300
1000×350
1000×400

65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.
65kg.

750×350
900×350
1000×350

65kg.
65kg.
65kg.

900

65kg.

900

65kg.

750×350
900×350
1000×350

65kg.
65kg.
65kg.

Hylde

Tidskrifthylde

Cd/paperback/båndhylde
Dvd/Videohylde/Paperback
Magasin- og opbevaringshylde

TOTAL BÆREEVNE
Maksimal jævnt fordelt belastning: 500 kg pr. reol
Maksimal jævnt fordelt belastning for hængeskinne reol: 300 kg pr. reol

RESKA
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KOMPONENTER
1. Hylde - Fås i dybder fra 200mm - 400mm med et spring på 50mm.
2. Tidskrifthylde (Konverterer en standard hylde til en tidskrifthylde ved hjælp af konverterings konsoller).
3. Magasinhylde med konsoller til opbevaring og fremvisning af magasiner.
4. Paperback/DVD/videohylde.
5. Bogstøtter som monteres på undersiden af hylden.

1

6. Delpladehylde med delplader.
7. Bagpanel, fås med træeffekt eller som stofbetrukket opslagstavle
8. Tophylde - standard hylde med vores karateriske 40mm indstikholder.
9. Endegavl, se eksempler på design i midtersektionen i denne brocure.
10. Søjle med indstillelig fod.
11. Afstandstykker (to stykker pr. reol).

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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AC IVECOAT

®

Anti-bakterie teknologi

Bakteriebekæmper der giver en
99,9% reduktion af MRSA, E. COLI og andre bakterier.
Antimikrobieleffektiviteten bevares i belægningens levetid.
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Biblioteksreoler
RESKA
MODE
PROMO

Omklædningsskabe & skoleskabe
Tablet og computerskabe med opladning

Lager- og opbevaringsreoler

Mobilreoler

Opbevaringsskabe

Omklædningsinventar

RESKA

Stålskabe

Ultra box - plastskabe
4680:1996

Bakkegårdsvej 47
5330 Munkebo
Tel.: +45 27 150 140
mail@reska.dk
www.reska.dk
H e a l t h

&

S a f e t y

OHSAS 18001

MAN AG EMEN T
SYSTEMS

