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ET BRAND MED manGe plusser
FLEXLINE er kendetegnet ved en række forskellige markører, der hver især gør brandet til et godt valg. 

FLEXLINE finder sin anvendelse på mange værksteder indenfor både autobranchen og indu strien.

Vi har leveret et utal af flotte løsninger igennem tiden – både til erhvervsmæssige 
og til private værksteder.

Se nogle af de flotte værksteds- og garageindretninger vi har leveret på vores 
hjemmeside www.flex1one.dk - og få inspiration til dit eget projekt.

FLEXLINE er først og fremmest modulopbygget værkstedsinventar. Men det er meget mere end det.

I FLEXLINE serien finder du nemlig også en hel stribe af værkstedsvogne – som hver især har en række 
forskellige features og opbevaringsmuligheder.

Serien rummer også forskellige værkstedsborde, slange- og kabelruller, samt en masse lækkert tilbehør.

flexline værkstedsinventar Hvad 
kendetegner 
flexline?

–– Værkstedsinventar til konkurrencedygtige priser

–– Stort udvalg af moduler til individuel sammensætning

–– Alle moduler lagerføres – og kan dermed leveres hurtigt

–– Et team af servicemontører sikrer montage af høj kvalitet 
 i hele landet

Kontakt os for vejledning omkring den optimale indretning af dit værksted! Tlf. +45 76 15 25 00 · www.flex1one.dk

DANMARKS
FLOTTESTE 

VÆRKSTEDS- 
InVENTAR!
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FLEXLINE kan tilpasses alle behov og ønsker på værkstedet. Mulighederne er nærmest uendelige – 
både i forhold til størrelsen af arbejdsstationer og kombinationen af moduler.

Det modulopbyggede inventar kan anvendes på både professionelle og i private værksteder, hvor det 
danner rammen om struktur og orden – samtidig med at levere en vaskeægte visuel wow-oplevelse.

flexline værkstedsinventar

HVAD ER FLEXLINE VÆRKSTEDSINVENTAR?
FLEXLINE er modulbaseret værkstedsinventar til konkurrencedygtige priser - til alle brancher.

Det betyder, at FLEXLINE kan sammensættes, så indretningen passer lige præcist til dine behov 
og ønsker. Følgende er eksempler på opstillinger:

med FLEXLINE 
får du:

–– Stor fleksibilitet og individuelle løsninger

–– Uanede muligheder i forhold til sammensætning

–– Greb på moduler i højglans aluminium

–– Flot og strømlinet farvekombination af RAL 7016 og 9006

Har du spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi deler gerne vores viden. Tlf. +45 76 15 25 00 · www.flex1one.dk



9

’’FLEXLINE VÆRKSTEDSINVENTAR 
KAN ANVENDES I ALLE BRANCHER
––  Allan Dam Lauritsen, salgs- og servicekonsulent, FLEX1ONE 

strømlinet
design

eksklusivT
look
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BORDPLADER

Enkelt 
materialeskab

Multiplex

Massivt træ

Rustfrit stål

Laminat, sort

se meget 
mere på

flex1one.dk

Overskabe samt 
v rkt jstavler 

til oph ng

AHCON PREMIUM OPHÆNG

Flotte oph ng
fra AHCON

- se alle varianter
p  side 13

Dobbelt
kemiskab

VÆRKTØJSOPHÆNG

Se udvalget af
oph ngskroge
p  flex1one.dk

PLASTKASSER

Fyld skufferne
med plastkasser for 
struktur og overblik

FLEXLINE opstilling inspiration

flexline
rummer maximal

fleksibilitet

V lg pr cist de
underskabe, som du

har brug for!

Se alle muligheder
p  side 18
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se hele
udvalget på
flex1one.dk

Med fokus på funktionalitet og struktur, har vi designet vores helt egen serie af flot  værkstedsophæng 
lakeret i RAL 9006.

Disse ophæng opfylder hver især et forskelligt behov ift. strukturering af forskellige arbejdsredskaber 
og materialer – og de kan nemt monteres på diverse FLEXLINE værktøjstavler.

ahcon premium ophæng

funktionalitet - struktur og overblik
Disse funktionelle ophæng til værktøjstavler på både modulløsninger og værkstedsborde, 
løser hver især en vigtig opgave for at holde overblik.

BOR HOLDER
–– Til 25 stk. bor 
 i forskellige størrelser

DOKUMENTHOLDER 
–– Struktureret og smart opbevaring 
 af arbejdssedler/dokumenter

HYLDE
–– Smart hylde beregnet til opbevaring 
 af bl.a. krympeflex og smergellærred

SPRAYDÅSE HOLDER 
–– Flot holder til opbevaring 
 af 5 stk. spraydåser

KABELDISPENSER 
–– Med 2 flytbare rumdelere til 
 opbevaring af 3 stk. kabelruller

PC HOLDER TIL TAVLE ELLER BORD
–– Genial opbevaring af bærbar PC

HANDSKEHOLDER 
–– Smart holder til opbevaring 
 af engangshandsker i æske

KABELBINDER-/STRIPS HOLDER 
–– Smart holder til opbevaring af strips

SKRUETRÆKKER HOLDER 
–– Til 8 stk. skruetrækkere 
 i forskellige størrelser
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design din egen opstilling 
med flexline konfiguratoren
Nu er det blevet meget nemmere og en del sjovere at sammensætte sit eget værksteds inventar.

Vi har udviklet vores eget online program, hvor du kan sammensætte værkstedsinventar – 
 præcist som det passer dig og dine behov bedst – www.flexline-konfigurator.dk

FLEXLINE KONFIGURATOR

Hop ind på 
flexline- 

konfigurator.dk

FLEXLINE 
KONFIGURATOREN 
indeholder:

–– 100% individuel sammen sætning af en opstilling

–– Visuel præsentation af den ønskede opstilling

–– Konstant overblik over prisen på den ønskede opstilling

–– Mulighed for at gemme, dele og redigere opstillinger

–– Stort udvalg af tilbehør – som ophængskroge, værktøj osv.

–– Indtast målene på den tilgængelig plads – 
 og lav en opstilling, der passer dertil

–– Bestilling direkte igennem konfiguratoren

Kontakt os for vejledning omkring den optimale indretning af dit værksted! Tlf. +45 76 15 25 00 · www.flex1one.dk

online
værktøj til
værksteds-
indretning
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FLEXLINE referenceR

DANMARKS
FLOTTESTE 

VÆRKSTEDS- 
InVENTAR!

Har du spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi deler gerne vores viden. Tlf. +45 76 15 25 00 · www.flex1one.dkKontakt os for vejledning omkring den optimale indretning af dit værksted! Tlf. +45 76 15 25 00 · www.flex1one.dk
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flexline moduler
FARVER

7016/9006

FARVER

7016/9006
Strømlinede 

farver 

Skabene
kan

aflåses

greb i
højglans

aluminium

alle
underskabe

leveres
samlet

Få mere 
info på

flex1one.dk

HYLDESKAB 
––  Underskab med 2 låger 

og 1 flytbar hylde

AFFALDSSKAB 
––  Underskab med 

vipbar låge, skuffe og 
2 stk. affalds spande

MILJØSKAB 
–  –   Underskab med låge, 

holder til 1 papirrulle 
og 1 skuffe

KABELSKAB 
–  –   Underskab til 2 tromler til 

strøm- og trykluftsforsyning 
samt 3 skuffer

4’ER SKUFFESKAB 
––  4 skuffer med let udtræk med 

kuglelejer og skum indlæg

5’ER SKUFFESKAB 
––  5 skuffer med let udtræk med 

kuglelejer og skum indlæg

7’ER SKUFFESKAB 
––  7 skuffer med let udtræk med 

kuglelejer og skum indlæg

9’ER SKUFFESKAB 
––  9 skuffer med let udtræk med 

kuglelejer og skum indlæg

MODUL VÆRKSTEDSVOGNE
––  5 eller 7 skuffer og drejelige hjul med bremser. 

Håndtag på toppen

OVERSKAB MED 1 LÅGE 
–  –   1 låge med 1 gasdæmper

MATERIALESKAB 
–  –   Enkelt skab med fast bund 

og 4 flytbare hylder

KEMISKAB 
–  –   Enkelt skab med 4 flytbare hylder 

udformet med opsamlingsbakke

KEMISKAB, DOBBELT
–  –   Dobbelt skab med 4 flytbare hylder 

udformet med opsamlingsbakke

MATERIALESKAB, DOBBELT
–  –   Dobbelt skab med fast bund 

og 4 flytbare hylder

FLEXLINE REOLSÆT
–  –   Robust reolsæt med 5 hylder, 

som kan placeres efter behov

DOBBELT UNDERSKAB 
–  –   7 skuffer med let udtræk med 

kuglelejer og skum indlæg samt 1 skab

BENSÆT TIL MODUL LØSNING 
––  Består af 5 ben med justerbare fødder, hvorpå 

bordpladen i en modul løsning kan monteres

HJØRNEOVERSKAB 
–  –   1 låge med 2 gasdæmpere

HJØRNEHYLDESKAB 
–  –   1 låge med 2 gasdæmpere
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STØRRE PROJEKTER OG 
komplette VÆRKSTEDER 
- KLARER VI OGSÅ
FLEXLINE Konfiguratoren er genial til indretning af en enkelt opstilling.

Men står du og skal bruge flere arbejds stationer, eller skal hele værkstedet indrettes, 
kan vi anbefale dig at gå i dialog med vores inventar salgsafdeling.

De besidder viden og erfaring, der sikrer, at dit projekt bliver en succes.

De måler, tegner, rådgiver og skræddersyr løsningen efter dine ønsker.

flex1ones værkstedsinventar team

Kontakt os
for vejledning

ALLAN DAM LAURITSEN
Sales & Service Consultant
ALDL@flex1one.dk

JØRGEN B. V. QUALEN
Product Manager
JBQ@flex1one.dk

MIKE KYED KROGAGER
Sales & Project Coordinator
MKKR@flex1one.dk

Har du spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi deler gerne vores viden.

DANMARKS
FLOTTESTE 

VÆRKSTEDS- 
InVENTAR!

FLEXLINE er værkstedsinventar til alle brancher. Serien består af en lang række forskellige skabsmoduler, som kan bygges sammen til færdige løsninger.
Dertil kommer værkstedsvogne, værkstedsborde og et stort udvalg af funktionelt tilbehør. 
FLEXLINE er et brand under den danske leverandør og producent af værkstedsudstyr FLEX1ONE A/S. 
Alle FLEXLINE produkter lagerføres i Danmark – og kan dermed hurtigt leveres ud til kunder i både ind- og udland.
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KFLEX1ONE A/S
LADELUNDVEJ 37-39
DK-6650 BRØRUP
Tlf. +45 76 15 25 00

salg@flex1one.dk
www.flex1one.dk


