Think
Timber

Rationell hantering och exponering

Vi är experter på virkeshantering inom bygghandel
Vi har flera smarta lätthanterliga lagersystem för
lagring av virke och hel- eller halvpaket. Vi levererar
både kompletta nyckelfärdiga lösningar med lagerinredning, entresol, väggar och tak, och lösningar
som kompletterar befintliga system. I lagersystem
för virke hanteras paketen på rullar som är integrerade i speciella bärbalkar, detta gör att även virke

med varierande längd och form kan lagras på samma ställe. Rullarna underlättar hantering av virket
då det enkelt rullas ut och in. Systemet går även
smidigt att ändra och komplettera. För att utnyttja
takhöjden på bästa sätt går det lätt att bygga på
systemet med entresol.
Se alla detaljer och tillbehör på www.brannehylte.se
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Nyckelfärdigt
inklusive allt!

Brännehyltes välutvecklade lagersystem med entresoler och detaljlösningar gör det möjligt att skapa ett lättillgängligt och välorganiserat lager oavsett lagerprodukt.

Ordning och reda
Våra listställ finns i två olika gavelstorlekar, dubbel
eller enkel listställsgavel. Liststället kan sedan sättas
ihop efter egna behov och önskemål. Vi har även
avdelare för listställen för att enkelt hålla isär godset
och minska risken för ras.

Avdelarspjut
för listställ

Avdelare
för listställ

Listställsgavel
dubbel

LISTSTÄLL

Ett praktiskt och lätthanterligt system för vertikal lagring av
lister, rör och annat långgods.
Specifikation

Höjd

Listställsgavel enkel

2500

111229-2500-1

Listställsgavel enkel

3500

111229-3500-1

Listställsgavel enkel

4500

111229-4500-1

Listställsgavel dubbel

2500

111228-2500-1

Listställsgavel dubbel

3500

111228-3500-1

Listställsgavel dubbel

4500

111228-4500-1

Artikel Nr.

(1)

Specifikation

Höjd

Djup

Artikel Nr.

Avdelare för listställ

1000

350

111230

Avdelare för listställ

1000

600

111230-600

Avdelarspjut för listställ

–

300

111230-E-300

Avdelarspjut för listställ

–

600

111230-E-600

(1) Gavlarna är monterade som standard. Önskas omonterade
gavlar byts artikelnumrets sista siffra (-1) till en nolla (-0).
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Komplett system
Ett nyckelfärdigt höglager eller några extra hyllor? Brännehylte har ett komplett
program lagerinredningar för alla verksamheter – från produktions- och varulager
till spedition. Ta en titt på hemsidan, så förstår du vad vi menar.

Egen produktion
På Brännehylte sitter vi inte i någons knä. Vi äger vår produktion – från början till
slut – och vi har den utanför kontorsdörren. Kapaciteten är hög och leveranssäkerheten ett faktum. Det betyder också att du får ditt lagersystem precis som du
vill ha det. Vi är superflexibla och skräddarsyr efter dina önskemål.

Leverans på 48 timmar
Brännehylte har alltid standardprodukter i lager. Det innebär att vi kan lova dig
leverans inom 48 timmar. I dag finns våra kunder i hela Europa; flera är globalt
verksamma och vi följer dem över hela världen. Vi är superflexibla och skräddarsyr
efter dina önskemål.

Monteringsservice
Brännehyltes egna monteringsteam ser till att ditt nya lager monteras korrekt och
säkert enligt planerna. Våra montörer är experter på lager och jobbar snabbt och
effektivt i jämförelse med andra alternativ. Här finns pengar att spara!

Planering & layout
Brännehylte har kvaliteten och kompetensen som gör ditt val prisvärt i längden. Vi
hjälper dig att fatta rätt beslut från början, så att du får ett funktionellt och effektivt
lager som levererar från dag 1. Vi konsulterar, ritar och planerar för ditt bästa.

Brännehylte Lagersystem AB, Box 12, 330 33 Hillerstorp. Tel 0370-30 50 00 vxl.
info@blsab.se

www.blsab.se

