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Verksted
og
arbeidsplass
Besøk www.constructor.no/Bransjelosninger/Lager--og-verkstedsprodukter/ for siste oppdatert informasjon.
Constructors bransjerelaterte oppbevaringsløsninger
skreddersys til hver enkelt saks meget spesielle krav til
oppbevaring og håndtering.

Lager- og verkstedsprodukter er ett
produkt i kategorien

Bransjeløsninger

Butikkinnredning skal oppbevare og eksponere varer på en
selgende måte samtidig med at påfylling skal være ukomplisert.
Lean Production kombinerer oppbevaring med håndtering av
komponenter ved monteringsstasjoner og serieproduksjon.
Medisin- og sykehusinnredning har meget høye krav til sikkerhet,
tydelig oppmerking og hygiene. Verksted- og arbeidsplass krever
ikke kun rasjonell oppbevaring av "skjeve" produkter, men håndtering
skal også være brukervennlig, samt ergonomisk.

Butikkinnredning
Innredning offshore og skip
Lager- og verkstedsprodukter
Lean-produksjon og plukk
Marina og båtlagring
Oppbevaring av dekk
Trelast
Besøk www.constructor.no for å se andre
produkter.

Det er slike løsninger vi kaller bransjerelaterte.
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Beskrivelse
Verksteds- & lagerprodukter skal oppfylle flere formål. Den
daglige driften stiller krav om rasjonell oppbevaring som
utnytter plassen. Samtidig skal selve håndteringen være
smidig og også krav om ergonomi skal være oppfyldt.

Constructors tilbyr produkter til oppbevaring afvværktøy,
komponenter og forskjellige materialetyper på lageret og i verkstedet.
Her viser vi utvalgte produkter som vi karakteriserer som
arbeidsplassutstyr.
Pallereoler utgjør et basisprodukt til plasskrevende varer eller
varer som oppbevares i masterforpakninger. Hyllereol er et
multifunksjonelt lagersystem til mindre detaljer eller plastkasser på
hyller.
Lean Produkter som plukkreol og uttrekkensheter er smarte
oppbevaringsløsninger til komponenter ved linjeproduksjon og
ergonomisk plukk fra pall. Oppbevaring av smådeler og
komponenter i lagerautomater, til almindelige reservedele eller til
gods der skal opbevares sikkert og støvfrit. Garderobeskap, Arbeids, Montasje- og Løftebord er andre produkter som alltid forekommer i
et verkstedmiljø, og som vi også kan levere.
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Produktfakta
Fakta om vårt produktsortiment til arbeidsplassen:

Pallereol P90 bygges i standard opp til 12 m høyde, uten spleisning og
finnes i nøyaktig tilpasset lastedimensjoner og bredder.
Hyllereol HI280, leveres som stasjonær eller mobil, i enkeltfag eller
oppbygget til høylager. Er fleksibel og kan tilpasses i lastkapasitet, høyde
og bredde.
Grenreol og Rollrack. Skreddersydde løsninger i mål og dimensjoner.
LOCK verktøjsskabp og garderobeskap. Tilpasses deres ønsker og
behov til design, størrelse og tilbehør.
Paternoster og lagerautomater. Kundetilpassede løsninger ut i fra
spesifikke belastningskrav og dimensjoner.

2/2

