Hyllsystem

Marknadens mest flexibla

Hyllsystem
Vårt kompletta hyllsystem är oerhört flexibelt
och anpassningsbart. Det passar lika bra i tuffa
miljöer för logistikhantering, lager och verkstad
som i miljöer där interiören ska lyfta designen,
t.ex. i kontorsmiljöer eller som butiksinredning.

Klarar hög belastning...

Max belastning på
ett hyllplan - upp till
640 kg!

Kombinationen hög belastningskapacitet och
låg egenvikt gör systemet unikt. Den stora
flexibiliteten i val av bredd, djup och höjd gör
att ni kan få en mycket yteffektiv lösning, helt
anpassad efter er verksamhet.
Hyllsystemet är väldigt flexibelt och enkelt att
montera, vilket gör att det kan förändras och
byggas om i takt med era behov. Alla moduler
monteras helt utan skruvar och muttrar.
Vi hjälper er gärna med projektering, logistikoptimering och montage.
Max belastning på en
sektion - upp till 3600 kg!

Alla gavlar levereras
färdigmonterade!

Extremt enkelt att montera...

Hyllan på bilden
väger bara 18 kg!

...i kombination med låg egenvikt

...helt utan skruvar och muttrar

En mängd olika hyllplan...

TX Hyllsystem
• Enkelt att montera
• Kostnads- och yteffektivt
• Behövs varken skruv eller bult

Melaminplan

• Låg vikt och hög belastningskapacitet
• Tillverkat av galvaniserat stål
• Enorm flexibilitet vid val av dimensioner
• Hög slitstyrka och lång livslängd
• Prisvärt

Variationsmöjligheterna är enorma...

• Färdigmonterade gavlar

Plastplan

Godkänt enligt TÜV standard
Klarar kemikalier
Ljusgenomsläpp
Vattengenomsläpp
Frys - klarar temperaturer från 0°C till -30°C
Livsmedelsgodkänt

Bredder
Från 600 - 1800 mm
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Höjder
Från 652 - 5008 mm
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Tvätt- och avspolningsbara plastplan

...anpassade till olika verksamheter
...både gällande dimensioner och funktioner

Plastbackar

Konfektionsdetaljer

Avdelare

Rullfack

Djup
Från 320 - 800 mm

Kemikalietråg

TX Hyllsystem

TX Trolleysystem

TX Däcksystem

EASY Shopsystems ®

TX Singlesystem
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