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Kvalitet og sikkerhet om bord - Reoler og skap for maritimt bruk
HI280 Skipsreoler- og skap blir produsert av høykvalitetsstål som er pregalvanisert.
Systemet et allsidig og tåler tung belastning og er tilgjengelig i en rekke størrelser som kan tilpasses til kundens behov. Det er raskt og enkelt å
montere delene med et feste- og låsesystem som gir en solid struktur. Vi har også et stort utvalg av tilbehør spesialdesignet for å sikre
oppbevaring av små deler, slik at disse ikke faller ut når det er dårlig vær.
Sterk og solid struktur og stort utvalg av tilbehør
Standardmoduler
Skreddersydd for skipets hyllebehov
Stor oppbevaringskapasitet
Festet til fartøyet (uten sveising)
Sikkerhet og styrke godkjent av NATO og Lloyds
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Nyhetsbrev

Standardmodulene - for rask organisering
Standard kabinettdimensjoner er 2100 x 500 x 1050 mm (HxDxB). Høydene 1000 og 1600 mm kan også leveres.
Kabinettene er pre-galvanisert, dører og skuffer har pulverlakkert lys overflate. Dørene har lås og et integrert håndtak for å unngå skader. Alle hyllene
leveres med en raskant som forhindrer at små gjenstander faller ut.

Kabinettene har forskjellige deler, som f.eks. hyller, skillevegger og skuffer. Standardsystemet kan tilpasses til de fleste behov. F.eks. kan vi levere et
kabinett med en høyde på 1800 mm, men med en dør på 1600 mm.
For bestilling og mer informasjon, vennligst kontakt oss.
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Bredt utvalg av tilbehør:
Videre kan vi tilby et bredt utvalg av hyller, skuffer, plastbokser of hele veien opp til store Euro beholdere.
Tilbehør gjør det enkelt å tilpasse din lagringsløsning og lage plass til varer med ulik form og størrelse, eller bare hjelpe deg å organisere
lageret bedre.
Du finner mer informasjon om tilbehør her.
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