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Verktøyskap
LOCK
Visit www.constructor.no/Produkter/Lager-og-verkstedsmiljo/Verktoyskap-LOCK/ for the latest information.
Enten du har bruk for å utnytte plassen bedre eller øke
sikkerheten for personalet, kan Constructor hjelpe deg med
systemer og produkter.

Verktøyskap LOCK is a product in the
category

Lager- og verkstedsmiljø
Mesaninsystem
Verktøyskap LOCK
Garderobeskap og småfagskap
Nettinghyller
Nettingvegger
Veggsystem Cassette900

Mesaninkonstruksjoner og skillevegger gir ekstra plass, og
nettingveggene beskytter personalet. Vi kan dessuten tilby et
omfattende utvalg av garderobe- og verktøyskap til sikker
oppbevaring.

Please visit www.constructor.no to see our other
products.
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Beskrivelse

LOCK Verktøyskap er et lukket skap for universaloppbevaring. LOCK er opprinnelig
produsert til industrielt bruk, men det benyttes i økende grad også på verksteder.

Skapet er produsert av kraftig pulverlakkert stål og finnes i flere
størrelser og med forskjellige innredningsmuligheter. Det betyr at skapet
kan benyttes på de fleste arbeidsplasser og kan oppfylle ethvert behov
for oppbevaring.
LOCK er velegnet til oppbevaring av en lang rekke gjenstander, f.eks.
kostbart verktøy eller dyre reservedeler, skruer eller bolter, dokumenter
eller computere. LOCK skapet benyttes i tilknytning til arbeidsplasse i
verkstedmiljøet, og ettersom skapene kan utstyres med hjul, kan de lett
flyttes ved endringer i innredningen. Verktøyskapet benyttes også på
skoler og på mange materialdepoet.
Raskt budsjettoverslag for smådelshåndtering »
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LOCK verktøyskap er produsert at kraftig, pulverlakkert stål og finnes i 4
forskjellige størrelser. Skapet er, som standard, utstyrt med hyller, som alle kan
flyttes rundt eller kompletteres med det antall hyller du har bruk for.

Ofte utstyres verktøyskapet med plastbokser til mindre komponenter. Den meste brukte modellen er LOCK20
som er 2100 mm høyt. Vi tilbyr et stort utvalg av tilbehør, noe som betyr at skapet kan skreddersys kundens
behov.
LOCK-serien består av 4 forskjellige størrelser, LOCK5, LOCK10, LOCK16 og LOCK20. Grunnmodellene i de
minste utgavene har plass til en hylle og uttrekksskuffer. De to større modellene har som standard 4/5 hyller og
kompletteres deretter med ønsket tilbehør. Alle modeller kan utstyres med hjul for full mobilitet. Vi leverer
skuffefag i stål med 8 eller 12 skuffer, samt et stort utvalg skillevegger.

Spesifikasjon
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Spesifikasjon
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LOCK5, H=915, B=525, D=525 mm. 2 hyller, samt 1 skuff på kuleskinner.
LOCK10, H=915, B1054, D=525 mm. 2 hyller, samt 2 skuffer på kuleskinner.
LOCK16, H=1600, B=1054, D=530 mm. 4 hyller.
LOCK20, H=2100, B=1054, D=530 mm. 5 hyller.
Tilbehør: Skuffefag med 8 og 12 skuffer, hjulsett, justerbare føtter, verktøypanel og ekstra hyller.
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