Professionele inrichtingssystemen

Brevarek

Metalen stellingen
Breedvakstellingen,
de echte
ruimtewinners
Archiefinrichting

Bandenopslag

Magazijninrichting

Het Brevarek-systeem
Elke m2 in uw magazijn is kostbaar. Dan wilt u dit ook

grootvakstellingen genoemd) zijn uitermate geschikt

functioneel en effectief inrichten. Het liefst tegen zo laag

in magazijnen, maar ook in winkels of showrooms. De

mogelijke kosten. Dat kan met Brevarek! Veel opslag-

staanders en liggers vormen de basis en zijn van zwaar

ruimte voor weinig geld. Breedvakstellingen (ook wel

metaal. De platen zijn standaard van spaanplaat.

Waarom Brevarek?
De basis wordt gevormd door de staanders en de lig-

gebruiken voor legborden in deze liggers. Standaard

gers. Deze liggers kunt u eenvoudig om de 50 mm.

bieden wij spaanplaat in 19 mm. dikte aan, maar ook

in de stijlen van de staanders plaatsen. Afhankelijk

metaal, hout of ander plaatmateriaal is mogelijk.

Optimaliseer uw kostbare opslagruimte met metalen stellingen!

Eenvoudige montage!
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van uw wensen kunt u diverse soorten plaatmateriaal

Professionele inrichtingssystemen

Eenvoudige montage
Deze metalen stellingen zijn
bijzonder geschikt voor
bedrijfsmatige doeleinden.
De staanders zijn eenvoudig te
monteren waarna u jarenlang
plezier kunt beleven aan onze
stellingen.

Sterk, functioneel en een zeer lange levensduur
De belasting van de liggers is sterk afhankelijk van de

spaanplaat tegen gaan. De liggers zijn dusdanig gecon-

diepte van de stellingen en het plaatmateriaal dat ge-

strueerd dat het spaanplaat als het ware verzonken ligt

bruikt wordt. Bovendien hebben we standaard diepte-

tussen de beide liggers.

liggers in ons programma, die het doorzakken van het

Schoenenmagazijn

Magazijn met verdieping

Afmetingen

De voordelen op een rij

De staanders zijn niet voorgemonteerd en dit dient op

•

Maximale opslagcapaciteit

de plaats van inrichting te gebeuren.

•

Grote stabiliteit en hoog draagvermogen

Verkrijgbare hoogtes vanaf 200 cm. t/m 500 cm.

•

Snel leverbaar

•

Erg makkelijk te monteren

•

Hoge flexibiliteit bij uitbreidingen of aanpassingen

•

Voor diverse branches toepasbaar

•

Uit te breiden met diverse accessoires

•

Scherpe prijzen

Standaarddieptes zijn: 40 / 60 / 80 en 100 cm.
De liggers kunnen wij aanbieden in lengtes van 150
cm. t/m 270 cm.

De legborden (standaard 19 mm. spaanplaat) zijn leverbaar in corresponderende dieptes en breedtes.

www.QuickRack.nl

