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Testlaboratorium

7 fabrikker

Etisk forpligtelse

400 ansatte med kundekontakt

Om os

Constructor har stærke rødder i de 
skandinaviske lande, der går helt 
tilbage til 1856 med glasværket Høvik 
Verk. Produktionen af reoler startede 
et århundrede senere, hvilket danner 
grundlag for Constructor’s position 
som en af de førende skandinaviske 
leverandører af lager- & logistikløsninger.

Siden Januar 2018 har Constructor været 
del af Gonvarri Material Handling Group, 
der er en af verdens førende leverandører 
af logistikløsninger. Andre brands i 
koncernen er Dexion, Kasten, Stålteknik 
og Kredit.

Med 7 produktionsfaciliteter fordelt i 
Tyskland, Rumænien, Rusland, Finland, 
Sverige og Tjekkiet forsyner vi kunder 
over hele verden med skræddersyede 
logistikløsninger. Vort produktsortiment 
går lige fra stationære pallereoler til semi- 
og fuldautomatiske installationer.

Vi beskæftiger 1.300 ansatte i Europa, 
og er repræsenteret i store dele af verden 
så som Afrika, Mellemøsten, USA og 
Sydamerika gennem et stort netværk af 
forhandlere. Uanset hvor du er, er vi som 
global leverandør altid lige i nærheden.
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Vælg mellem 
stål- og 

spånpladehylder

Boltede rammer 
giver styrke og 

holdbarhed

Sikringspinden af 
stål forhindrer at 

bjælkerne løfter eller 
flytter sig

Bjælken er vendbar, så 
du kan vælge mellem 
en flat og step profil*

(*Skal specificeres ved bestilling)

Fodplader giver stabilitet 
på ujævne overflader

Introduktion til Lagerreol LS3

Uanset om du har brug for et enkelt fag eller en større installation får du med Lagerreol 
LS3 fra Constructor en reol, der ikke kun opfylder dine behov her og nu, men som også 
kan tilpasses fremtidige krav til opbevaring.

Takket være LS3 reolens modulære design og hurtige montagetid kan du opnå 
maksimal lagerkapacitet, uanset den plads du har tilgængelig.

LS3 passer både til opbevaring på lager og i kontormiljøer. Reolen er let at konfigurere 
til forskellige applikationer, lige fra manuelt pluk til mezzanin-konstruktioner.

Ved at producere LS3 på egne fabrikker i Tyskland og Rumænien har vi fået en større 
kontrol over produktion, kvalitet og leveringstider. Højtuddannede teknikere på vores 
testcenter udfører regelmæssigt strenge kvalitetskontroller af komponenterne, ved 
hjælp af topmoderne teknologi.

Med den robuste, alsidige LS3 Lagerreol får du et utal af muligheder for 
opbevaring.

Introduktion til Lagerreol LS3
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Standard LS3 Lagerreol

Lagerreol LS3 er den perfekte lagerløsning til kunder, der ikke 
ønsker eller har brug for pallereoler, men derimod søger en reol 
der kan lagre alt fra tungt gods, kasser og kartoner, til rør og kabler, 
hvor varerne lagres manuelt.

Med bjælkelængder på op til 2700 mm med hylder af enten 
spånplade eller stål, giver LS3 dig  maksimal lagerkapacitet og er 
velegnet til alle former for opbevaring.

Med en konventionel lagerreol kan du spilde plads, hvis ikke 
godset passer nøjagtigt ind – dette gælder især store og 
pladskrævende emner. Med det åbne gavldesign kan reolen 
betjenes fra både front og bagside. Det betyder fuld adgang og 
udnytter pladsen optimalt.

Gavlene er afstivet og boltet for at opnå styrke og holdbarhed, og 
med fod- og nivelleringsplader kan systemet tilpasses selv  
ujævne overflader.

Med fuldt justerbare bjælker kan LS3 tilpasses til fremtidige 
produktændringer – den store fleksibilitet gør reolen fremtidssikker.

Systemet kan hurtigt de- og remonteres samt tilpasses: et 
nøglekrav for at kunne servicere markedsbehov. Reolens evne til 
at vokse i takt med kundernes behov giver færre omkostninger og 
en højere ROI.

Nøglefakta
• Stor grad af 

pladsudnyttelse og 
særlig velegnet til stort 
og pladskrævende gods

• Lange bjælkelængder  
for optimal fleksibilitet 
og tilpasning

• Gods kan lagres og 
plukkes fra begge sider 
af reolen

• Priseffektiv, da de 
længere bjælker kræver 
færre gavle og stolper

• Hurtig at montere, 
justere og udvide, så 
reolen kan vokse i takt 
med jeres behov

• Trappeformede bjælker 
er standard, hvilket 
reducerer risikoen for at 
hænge fast

• Stort udvalg af tilbehør
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LS3 Mezzanin

Hvis din lagerbygning har tilstrækkelig med højde, kan vores LS3 
lagerrol konfigureres til en mezzanin-installation, der øger den 
tilgængelige plads betragteligt.

LS3 lagerreol har et robust design, der kan kombineres med det 
store udvalg af mezzanintilbehør, som f.eks. forskellige typer af 
gulvbelægning, pallesluser og trapper. Det betyder at vi kan  
levere en komplet langspændsmezzanin, der er skræddersyet til 
dine behov.

Nøglefakta
• Øger lagerkapacitet
• Bedre pladsudnyttelse
• Robuste stolper på 60 

mm bærer belastningen 
fra øverste niveau

• Sprinkler- og lyssystemer 
kan let integreres

• Stort udvalg af tilbehør

LS3 M
ezzanin
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Mobile langspændsreoler

Når mangel på plads bliver en udfordring, kan du montere LS3 
lagerreol på mobile baser, og derved få et kompakt lagersystem. 
Ved at køre LS3 reolerne til en side, skabes en åbning til pluk/
lagring af gods.

Mobile lagerreoler anvendes ofte til opbevaring af smådele eller i 
arkivløsninger. Systemet betjenes enten manuelt med et rat eller 
elektrisk med et kontrolsystem.

Med en ekstra sikkerhedsfunktion kan de mobile baser  
låses sammen.

Nøglefakta
• Sparer plads
• Udnytter højden
• Giver øget lagerkapacitet
• Større sikkerhed
• Hurtig adgang til alt gods
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Dækopbevaring

Dækopbevaring er et spørgsmål 
om at opbevare dæk så 
effektivt som muligt uden at 
forringe dækkvaliteten. LS3 er 
velegnet til opbevaring af dæk.

Med lange hyldespænd, få 
stolper og muligheden for at 
opbevare dæk i dobbelt  
dybde, kan LS3 systemet 
opbevare flere dæk end 
traditionelle dækreoler.

Med sit robuste design gør LS3 
reolen det muligt at opbevare 
både dæk og hjul.

Nøglefakta
• Kompakt lagring
• Hurtig adgang
• Kan både opbevare dæk og hjul
• Dobbeltdybde giver mere kapacitet
• Mezzanin-løsning øger lagerkapaciteten

Dæ
kopbevaring



8 LS3 Lagerreol

Hængende opbevaring

Hvis du håndterer tekstiler 
i detail-, design- eller 
lagerindustrien, kender du til 
vigtigheden af at have den 
rigtige løsning til hængende 
opbevaring. De justerbare 
bøjlestænger giver overblik og 
fuld adgang til tekstilerne.

LS3 lagerreol kan konfigureres 
på mange forskellige måder, 
fra enkelt fag til flere niveauer. 
Systemet tilpasses jeres 
produkter, så det opfylder 
behovet til opbevaring.

Nøglefakta
• Stor pladsudnyttelse
• Fleksibel 

produktplacering til 
sæsonvarer, promotioner 
og nye varer

• Effektivt pluk
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Tilbehør

Vore lagerreoler kan designes, så det passer specifikt til dit lagerlayout og 
håndtering.  Og dertil kommer udvalget af tilbehør, der gør det muligt at 
skræddersy systemet til lagergodset eller bygningen. 
Dette tilbehør giver dig forskellige muligheder for at udnytte LS3 lagerreolen fuldt ud. 

Vi udviklet hele tiden på vores produkter, så de passer til vores kunders behov. Hvis du ikke finder det 
du søger, hører vi gerne fra dig.

Spånpladehylder
Velegnet til opbevaring af kasser med gods.

Hylden kan leveres i forskellige længder og dybder, så de 
passer til dine specifikke behov for belastning og brug.

Hylderne bæres af bjælkerne for og bag.

Stålhylder

Disse paneler placeres på tværs af bjælkerne og giver en 
god hyldeløsning, særligt velegnet til tungt gods.

LS3 tilbehør
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Inddelere

Anvendes til at adskille lagergodset og indrette  
mindre hyldelokationer.

Med inddelere kan du indrette reolen efter jeres behov. 
De findes i forskellige størrelser, finish og farver.

Nethylder

Et alsidigt alternativ til spånplade- og stålhylder, der 
passer til både let og tungt gods – fra små kartoner 
til tungt industriværktøj. Den formede profil sikrer at 
nethylden forbliver på plads på bjælkerne.

Nethylden leveres i forskellige standardstørrelser 
og belastningskapaciteter. De kan også fremstilles i 
specialstørrelser der passer til dine behov.

Gavlbeskyttere

Gavlbeskytterne til LS3 lagerreol findes i forskellige 
størrelser til enkelt- eller dobbeltreoler.

De forskellige længder kan kombineres, hvis en 
dobbeltreol har forskellige gavldybder.

Perforerede hylder

Perforerede hylder er et godt alternativ til nethylder.

Den hullede overflader lader vand passere igennem 
hylden, og forbedrer dermed brandsikkerheden for LS3.

Tilbehør
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Labelholder

Hvis du ønsker at påsætte labels med stregkoder eller 
tal på frontbjælken, kan du have brug for en labelholder 
som underlag.

Labelholder til z-bjælken er fremstillet af 1 mm tykt 
materiale og kan indsættes øverst i Z-bjælken.

Plastkasser

Velegnet til opbevaring af smådele og findes i  
forskellige størrelser.

Med vort brede udvalg af størrelser kan du kombinere 
de forskellige kasser i hele hyldens længde.

Tilbehør

LS3 tilbehør
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