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Reol

Sikkerhed

Stabil konstruktion med afstivning i både top 
og bund.

Bæringer er udstyret med stopfunktion for 
utilsigtet udtræk af kurve og bakker. 
 

Hygiejne

Rengøringsvenlige overflader
og matrialer.

Rørene er galvaniseret inden pulverlakering
for at undgå rust indefra.

Orden

Reoler anvendes med hylder, bakker eller kurve, 
der alle har mulighed for fleksibel inddeling 
med skillevægge.

Brugervenlighed

Bæringer kan placeres skråt, således at højt placerede 
kurve eller bakker trækkes ned i brugerhøjde ved 
anvendelse. 

Bæringer flyttes let og hurtigt op og ned uden brug af 
værktøj.

Bæringer kan erstattes af kugleløbsudtræk for kurve eller 
hylder med tung last. 

Fleksibilitet

Bæringer kan flyttes op og ned efter behov .

Individuel indretning med bakker og kurve 
med uendelige muligheder for inddeling med skillevægge.

Standard

Kompatibel med ISO standard.

Størrelse 60x40.

Egenskaber
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Reol
Smal model

Varenr. 3846100
Bestående af to sidevanger samt 
et sæt afstandsstykker
46,8 x 65,1 x 199 cm (BxDxH).

Bakker, kurve og hylder bestilles separat.

Et sæt bæringsskinner lige

Varenr. 3846151 
Vandret indstik for reol smal model.

Et sæt bæringsskinner skrå

Varenr. 3846152
Skråt indstik for reol smal model.

Et sæt kugleløbsudtræk

Varenr. 3846153
For reol smal model.
Anvendes ved tung last.

Startsektion smal model

Tillægssektion smal model

Varenr. 3846101
Bestående af en sidevange
samt et sæt afstandsstykker
44,3 x 65,1 x 199 cm (BxDxH).
 
For bæringer, se overfor.

Kugleløbsudtræk anvendes ofte ved stor 
belastning. 
 
På billedet vises teleskopudtrækket med 
en hylde (varenr. 1364401) beregnet for 
lagring af intrumentcontainere.

Teleskopudtrækket sikrer, at den tunge 
intrumentcontainer ubesværet kan 
trækkes helt ud fra reolen, og man opnår 
derved en ergonomisk korrekt håndter-
ing, når instrumentcontaineren løftes af 
hylden.
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Bred model

Varenr. 3864100
Bestående af to sæt sidevanger
samt et sæt afstandsstykker
66,8 x 45,1 x 199 cm (BxDxH).

Bakker, kurve og hylder bestilles separat.

Et sæt bæringsskinner lige

Varenr. 3864151 
Vandret indstik for reol bred model.

Et sæt bæringsskinner skrå

Varenr. 3864152
Skråt indstik for reol bred model.

Et sæt kugleløbsudtræk

Varenr. 3864153
For reol bred model.
Anvendes ved tung last.

Startsektion bred model

Tillægssektion bred model

Varenr. 3864101
Bestående af en sidevange
samt et sæt afstandsstykker
64,3 x 45,1 x 199 cm (BxDxH).
 
For bæringer, se overfor.

Alle vores reoler kan monteres med Ø75 mm 
hjul, bremse på forreste hjul.

Hjul skal bestilles sammen med reolerne.

Spørg vores konsulent til råds.
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Reol
Dobbelt

Varenr. 3886100
Startsektion dobbelt, smal model
BxDxH: 90,8 x 65,1 x 199 cm

Varenr. 3886101
Tillægssektion dobbelt, smal model
BxDxH: 88,3 x 65,1 x 199 cm

Varenr. 3894100
Startsektion dobbelt, bred model
BxDxH: 130,8 x 45,1 x 199 cm

Varenr. 3894101
Tillægssektion dobbelt, bred model
BxDxH: 128,3 x 45,1 x 199 cm

Reoler for trådhylder i dobbelt bredde

Trådhylde dobbelt smal model

Varenr. 3864286
BxD: 85,5 x 65 cm
Fastskrues direkte på reolvange

Trådhylde dobbelt bred model

Varenr. 3864284
BxD: 125,5 x 45 cm
Fastskrues direkte på reolvange
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Information

Materiale og konstruktion

Galvaniserede stålprofiler.
Pulverlakeret.
Stilleskruer i plast for nivellering.
Bæringsskinner i ABS plast
og blyfri PVC.

Trådhylder i galvaniseret og pulverlakeret stål. 
Udført med dobbelt ramme for ekstra styrke. 
 

Farve

Off-white

Bæringsevne

Vange max. 400 kg.
Bæringsskinner max. 15 kg.
Kugleløbsudtræk max. 35 kg.

Belastningsevne

Reolerne aftørres med opvredet klud.
Der kan anvendes alle almindelige neutrale 
rengøringsmidler. Tåler aftørring med sprit.

Omkring reoler

Vi fører også reol-løsninger i rustfrit stål
Spørg din Cisi-konsulent til råds.

Ring til Cisi´s konsulent så kommer
 vi og hjælper med indretningsforslag.


