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Standaard

Zin in kleur? : Een breed palet RAL-kleuren verkrijgbaar (+5%).

Legbordstellingen
Flip · Fliclass · Fliplus

De FLIPLUS-stelling maakt de installatie op 
meerdere verdiepingen mogelijk

Van één simpele rij tot de meest omvangrijke 
installaties... technisch vermogen en vele 
oplossingen om aan al uw eisen tegemoet 
te komen!

Voor elke opslagbehoefte een oplossing!



Flip & Fliclass Fliplus De stelling voor zware belasting

Algemene eigenschappen

Staanders: 
Profielen « C » 40x20x10x1.5 mm geperforeerd om de 62.5 of 31.25 mm
Toegestane belasting: tot 1500 kg per rek
Kunstof voet
Gegalvaniseerde voetplaat 80x50.

Legborden:
•	 		Buislegbord � Flip : een element met gelaste buizen doorsnede 20x20 mm met 4 aanhaakverbindingen aan de uiteinden. 

Toegestane belastbaarheid: tot 250 kg per niveau
•	 	Plaatstalen legborden � Fliclass : Gevouwen en gelast plaatstaal met 4 aanhaakverbindingen aan de uiteinden. 

Toegestane belasting van 125 tot 200 kg per niveau gelijkmatig verdeeld afhankelijk van de opstelling.
•	 	Speciaal legbord: 8 buizen in de diepterichting � 

L. 1340x D.600 mm - belasting tot 60 kg 
L. 1340x D.1200 mm - belasting tot 120 kg

 - gaaslegborden: op aanvraag.

Bovenzijde legborden*:
Voor een betere afwerking en voor de opslag van kleine niet verpakte onderdelen
•	Ongelakt	Isobois	dikte	2.5	mm	�
•	Witgelakt	Isobois	dikte	2.5	mm
•	Blauw	Isoflex	� (voor de opslag van vettige of vochtige pro).

Accessoires:
•	Bovenrand	voor	legbord*	�
•	Zijde-afscherming:	metalen	stang	doorsnede	4mm		�
•	Middenafscheiding*	(voor de markering in het midden van het legbord) �
•	Gangindicator	�
•	Zij-	en	achterwanden:	gaas	of	witgelakt	Isobois
•	Plaatstalen	verschuifbare	afscheidingen
•	 	Kruisschoren	aan	de	zijkanten	voor	de	dieptes	van	1000, 

1200 en 1500 x800mm

Afwerking:
Epoxycoating	standaardkleur	staanders	blauw	RAL5015	en	legborden	parelgrijs	RAL7035.

Afmetingen:
Hoogte van 1000 tot 3000 mm per veelvouden van 250 mm

Breedte	 750,	1000,	1250	of	1500*	mm

Diepte 300,	366,	400,	500,	600,	700,	800*,	1000*	of	1200*	mm

*alleen	voor	buislegborden.

Algemene kenmerken

Staanders: 
Profielen « C » 50x30x15x1.5 mm geperforeerd om de 62.5 of 31.25 mm
Toegestane belasting: tot 2500 kg per rek.

Legborden:
Alle	legborden	bestaan	uit	een	buisstructuur	met	4	aanhaakverbindingen	2	klauwen	voor	het	type	250	en	3	klauwen	voor 
het type 500.
•	 		Buislegbord type 250: een vast element van gelaste buizen doorsnede 20x20 mm   
Zeer	geschikt	voor	opslag	op	grote	hoogte	en	installaties	op	meerdere	verdiepingen

•	 		Buizen type 500 ��: een vast element met gelaste buizen doorsnede 35x20 et 20x20 mm 
•	 		Plaatstaal ��:	gevouwen	en	gelast	op	de	buisstructuur	type	500
•	 			Gaas maaswijdte �� 50x50mm	draaddoorsnede	3mm	gelast	op	de	buisstructuur	type	500 
Ideaal	voor	de	opslag	met	een	brandveiligheidssysteem	en	voor	de	lichtdoorlatendheid 
Geen stofophoping 
Maximale	belasting	van	de	legborden:	van	500	kg	per	niveau	afhankelijk	van	de	opstelling.

Bovenzijde legborden:
•	Naturel	Isobois	2.5	mm
•gegalvaniseerd	plaatstaal	dikte	0.8	mm
•Spaanplaat	8	mm.

Accessoires:
•	Kunststof	voeten
•	Gelaste	voetplaten
•	Gegalvaniseerde	voetplaten	110x50x3	mm
•	Kruisschoren	ter	versteviging	aan	de	zijkanten
•	Midden-,	zij-	of	einde-afscherming	zie	accessoires	Flip
•	Achter	en	zijkanten
•	Veiligheidspin.

Afwerking:
PEpoxycoating	standaardkleur	blauw	RAL5015.

Afmetingen:
Hoogte Van 1000 tot 8000 mm per veelvouden van 250 mm

Breedte	 760*,	1010,	1260	of	1510*	mm

Diepte 300*,	366*,	400,	500,	600,700,	800,	1000	of	1200*	mm

*	alleen	voor	buislegborden.
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�  Eenvoudige en snelle montage, 
zonder schroeven of moeren

�  De legborden worden eenvoudig in 
de staanders geklikt

�  De legborden Flip et Fliclass zijn 
 uitwisselbaar

�  Zonder kruisschoren voor 
dubbelzijdig gebruik

�  Het is mogelijk legborden te verwij-
deren, toe te voegen of te verplaatsen 
zonder de stelling af te breken.

�  Grote keus in afmetingen voor een 
optimale installatie en lage kosten.

In het plaatstalen legbord met 
een diepte van 366 mm kunnen 
hangmappen bevestigd worden.

Flip-stelling met buislegborden en 
Isobois afdekbord.

Fliclass-stelling met 
plaatstalen legborden.

De Flip- et Fliclass-legborden zijn 
onderling uitwisselbaar.




