
Professionele inrichtingssystemen

Novarek
Metalen stellingen

Magazijn-
stellingen van 
formaat

Opslagruimte is kostbaar. Waar vindt u een stabiele, 

functionele en flexibele magazijnstelling waar u econo-

misch mee kunt werken? Ontdek onze magazijnstellin-

gen van hoogwaardig thermisch verzinkt staal!

Deze zijn enorm stabiel en beschikken over een           

maximaal draagvermogen. Hierdoor is ook etagebouw 

mogelijk. Systeem tussenvloeren, trappen en andere 

toebehoren kunnen naar wens worden uitgevoerd. 

wanneer u wenst zelf in de RAL kleur die bij uw bedrijf 

past.
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Het Novarek-systeem

Archiefinrichting Magazijninrichting Uitverkooprekken

QuickRack    Petersweg 1  7711 GC  NIEUWLEUSEN

+31 (0) 529 - 48 04 23   info@quickrack.nl  www.quickrack.nl

Novarek is een veelzijdig systeem met oneindig veel 

mogelijkheden in afmetingen voor verschillende bran-

ches. Het is mogelijk om deze systemen in te zetten 

voor verschillende doeleinden: u kunt denken aan ar-

chieven en magazijninrichtingen. Maar voor een indus-

triële look kunt u ze ook inzetten voor winkelinrichting.

Waarom Novarek?

Een ijzersterke combinatie van hoogwaardig thermisch verzinkt staal. 

Haak in en ervaar!



Professionele inrichtingssystemen

Klem-klik en klaar

U heeft geen schroeven of  

speciaal gereedschap nodig. De 

stelling is dankzij het klem-klik 

en klaar systeem snel te mon-

teren en zowel in hoogte als 

breedte eindeloos uit te breiden. 

Verdiepingsvloeren

www.QuickRack.nl

Winkelinrichting

De voordelen op een rij

•	 Maximale opslagcapaciteit

•	 Grote stabiliteit en hoog draagvermogen

•	 Snel leverbaar

•	 Makkelijk te monteren

•	 Hoge flexibiliteit bij uitbreidingen of aanpassingen

•	 Voor diverse branches toepasbaar

•	 UIt te breiden met diverse accessoires

•	 Scherpe prijzen

Afmetingen 

Stijlen zijn verkrijgbaar in hoogtes vanaf 200 cm. t/m 

500 cm. Desgewenst korten wij deze voor u in op uw 

gewenste hoogte.

Door de losse dragers kunt u een maximale diepte van 

de stelling creëren van 100 cm.

De diversiteit in legbordbreedtes is groot:

55 / 85 / 100 / 115 /130 cm.

Archiefinrichting

Met het Novarek kunnen we ook verdiepingsvloe-

ren creëren. Dit is een specialisatie waarbij maatwerk 

is vereist. Een vrijblijvend bezoek van één van onze                

buitendienstmedewerkers is een vereiste indien u dit 

overweegt. Hij kan samen met u een inventarisatie ma-

ken van uw wensen en dit vertalen in een aanbieding.


