
A Member of the Constructor Group

HI280 Småvarereol

Fleksibelt, galvaniseret & ingen brug af bolte
DET SMARTE SYSTEM TIL SMÅGODS 



Af
te

r sAles      
rÅDGIVNING

  
 

 
 

 
 

   
   leVerANcer              

    l
øsNINGer

serVIce

your choIce

Pr
od

uK
TE

r 
/  

In
sT

al
la

TI
on

sErvIcE /  

vEdlIGEHold an
al

ys
E

ProjEKT- 

lEdElsE

HsE /  
rEol-EFTErsyn sParrInG

sysTEmEr / ProduKTErTIlBud

A Member of the Constructor Group

HI280 Småvarereol - standard

HI280 Småvarereol - langspænd

Besøg os på     www.constructor.dk
Vi kan også tilbyde: 
• Pallereoler • Lagerautomater
• Reoleftersyn & Service • Logistikoptimering

Småvarereol HI280 er hurtig at montere og tage i brug, helt uden brug af skruer og bolte. Hylderne, samt et omfattende udvalg 
af tilbehør, kan let ilægges uden at bruge ekstra beslag.
De forskellige gavlhøjder og hyldedimensioner betyder at du kan skræddersy reolen til netop dine individuelle behov.
Takket være sin alsidighed er HI280 et enestående lagersystem, der kan benyttes i alle brancher og til lagring af alle varetyper.
HI280 reolen er fremstillet af pre-galvaniseret stål der sikrer et produkt af høj og konsistent kvalitet. Det byder at du får en 
robust og langtidsholdbar løsning. 
Uanset om du søger standardreoler til lageret eller ønsker at udvide eller omorganisere et eksisterende system, står vi klar til 
en faglig snak. Vi kan tilbyde uendelige muligheder til en konkurrencedygtig pris.

  Kapacitet på op til 235 kg pr. hylde.
  Let og hurtig at montere - uden skruer og bolte.
 Hylderne kan justeres med 25 mm interval.
	 Meget	alsidig	og	fleksibel	med	et	omfattende	 

 udvalg af tilbehør
 Kan hurtigt udvides hvis dit behov ændres.

  Kapacitet på op til 335 kg pr. hylde
  Let og hurtig at montere - uden skruer og bolte.
 Hylderne kan justeres med 25 mm interval.
  Hyldelængder på op til 2500 mm
  Hyldedybder på op til 800 mm
 Kan kombineres med HI280 standard hylder
 Kan kombineres med spånpladehylder

Mere information se:
www.constructor.dk/hi280

Constructor Danmark A/S
Rorupvej 1
4320 Lejre
Tlf: +45 46 32 80 08
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