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Bent u op zoek naar een specialist in het inrichten van 
magazijnen, 
werkplaatsen, kantoren en archieven? 

Bij Marc Van Ackere & Co bent u aan het juiste adres.  
Marc Van Ackere & Co is een stabiele familiale KMO, 
gevestigd in EVERGEM, de regio van vernieuwing 
en innovatie.

Sinds 1966 staat onze firma 100% in dienst van haar 
klanten. Al meer dan 55 jaar streeft Marc Van Ackere & Co 
naar het leveren van hoogwaardige producten voor het 
inrichten van bedrijven. Vanaf het begin kunnen we 
rekenen op de steun van onze gespecialiseerde 
leveranciers, die allen uitblinken in hun vakgebied.

Wenst u orde en ruimte te creëren, dan zijn wij de 
competente, creatieve en onbetwiste partner in het 
ontwikkelen en installeren van rekken, platformen, 
scheidingswanden, cabines, magazijnafsluitingen 
en nog veel meer!

= TOTALE BEDRIJFSINRICHTINGEN

Bij ons staat u, de klant, centraal. Uw probleem lossen wij 
met de gepaste formule op. Als wij iets verkopen dan 
weten we dat het goed is. In een persoonlijk gesprek met 
één van onze vakmensen zult u snel onze firma leren 
waarderen.

Ons team staat ter uwer beschikking om allerhande 
inrichtingsproblemen op te lossen. En wij garanderen u, 
nadat u éénmaal met ons  hebt samengewerkt, dat 
u een tevreden en blijvende klant zult worden 
van Marc Van Ackere & Co.

Neem nu snel contact op met  
één van onze medewerkers:
Marc Van Ackere & Co 
Noorwegenstraat 27 - 9940 
Evergem 
Tel: 09 224 44 45 - Fax: 09 233 07 96 
E-mail: info@mva.be
www.mva.be - www.mva-webshop.be
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VOORDELEN
•   De sterkte van Actiflip ligt hoofdzakelijk bij de nabijheid van 

de leden. De nauwe samenwerking bij elk project, groot of 
klein. Alle klanten genieten van een luisterend oor en een 
persoonlijke aanpak.

•  Onze producten worden voornamelijk in Europa ontwikkeld 
en geproduceerd wat ideaal is voor kwaliteit, transportkost en 
leveringstermijn.

•  Dankzij het Actiflip netwerk kan iedereen in Europa geholpen 
worden.

•  Onze visie is er één van betrokkenheid, we onderscheiden 
ons in klantvriendelijkheid en klanttevredenheid; we hebben 
respect voor gemaakte afspraken, we werken actief samen de 
klant, we luisteren en vooral begrijpen de behoeftes.

VOORBEELDEN VAN REALISATIES
•  Foto’s : voorbeelden van realisaties zijn niet contractueel
•  De foto’s in onze catalogus zijn realisaties door onze  

Actiflip leden
•   Elke realisatie is tot in detail ontworpen speciaal voor de 

tevredenheid van onze klanten.

Een complete service
Van ontwerp tot realisatie

van uw project …

ONTWERP
Met een luisterend oor helpen onze specialisten u, uw projecten 
exact te bepalen. Zij treden op als uw partners en komen op 
deskundige wijze tegemoet aan uw wensen, waarbij wordt 
gestreefd naar de beste prijs-kwaliteitverhouding en vooral een 
goede service. 

PLANNING
Bij de planning en coördinatie van de inrichting van uw ruimten 
houden we rekening met de vereisten voor uw omgeving en het 
beleid van uw onderneming. 
Door ons uw projecten toe te vertrouwen, kunt u onbezorgd 
verder gaan met uw dagelijks werk.

PRODUCTIEPROCES
Naleving van de Eurocode en FEM-normen en –aanbevelingen, 
die op een groot aantal van onze producten van toepassing zijn, 
is voor ons een belangrijk criterium in de keuze voor Europese 
partner-producenten.
Doordat we in onze fabrieken producten in voorraad hebben en 
we beschikken over een efficiënt transportsysteem, kunnen we 
onze producten snel afleveren.

INSTALLATIE
Een gekwalificeerd, integer en op professionaliteit en snelheid 
geselecteerd team van monteurs is onze garantie voor een 
onberispelijk werkproject, dat zo snel mogelijk en naar uw volle 
tevredenheid wordt uitgevoerd.

Bent u op zoek naar een specialist in het inrichten van 
magazijnen, 
werkplaatsen, kantoren en archieven? 

Bij Marc Van Ackere & Co bent u aan het juiste adres.  
Marc Van Ackere & Co is een stabiele familiale KMO, 
gevestigd in EVERGEM, de regio van vernieuwing 
en innovatie.

Sinds 1966 staat onze firma 100% in dienst van haar 
klanten. Al meer dan 55 jaar streeft Marc Van Ackere & Co 
naar het leveren van hoogwaardige producten voor het 
inrichten van bedrijven. Vanaf het begin kunnen we 
rekenen op de steun van onze gespecialiseerde 
leveranciers, die allen uitblinken in hun vakgebied.

Wenst u orde en ruimte te creëren, dan zijn wij de 
competente, creatieve en onbetwiste partner in het 
ontwikkelen en installeren van rekken, platformen, 
scheidingswanden, cabines, magazijnafsluitingen 
en nog veel meer!

= TOTALE BEDRIJFSINRICHTINGEN

Bij ons staat u, de klant, centraal. Uw probleem lossen wij 
met de gepaste formule op. Als wij iets verkopen dan 
weten we dat het goed is. In een persoonlijk gesprek met 
één van onze vakmensen zult u snel onze firma leren 
waarderen.

Ons team staat ter uwer beschikking om allerhande 
inrichtingsproblemen op te lossen. En wij garanderen u, 
nadat u éénmaal met ons  hebt samengewerkt, dat 
u een tevreden en blijvende klant zult worden 
van Marc Van Ackere & Co.

Neem nu snel contact op met  
één van onze medewerkers:
Marc Van Ackere & Co 
Noorwegenstraat 27 - 9940 
Evergem 
Tel: 09 224 44 45 - Fax: 09 233 07 96 
E-mail: info@mva.be
www.mva.be - www.mva-webshop.be
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ACTIFLIP, een internationaal netwerk van bedrijven die vernieuwende oplossingen bieden, stelt al sinds 
bijna 25 jaar een keur aan vakkundigheid voor inrichting van uw werkomgeving tot uw beschikking.

omdat u als klant UNIEK bent, zullen onze 
leveranciers zich inspannen om

EEN DIRECT CONTACT MET U TE ONDERHOUDEN 
OM: • U een juiste analyse en begrip van uw problematiek te garanderen
 •  U een aanbod op maat te doen waarmee u een uitstekend rendement van investeringen 

kunt behalen
 • Realisatie van uw project te waarborgen door onze opstelling als toegewijde gesprekspartner

EEN GEPRIVILIGEERD PARTNERSCHAP TE ONDERHOUDEN MET DE FABRIEKEN
OM: •  U te laten beschikken over de operationele, technische en menselijke mogelijkheden van de partners 

waarmee we al jarenlang samenwerken
 • U een goed resultaat van uw project te garanderen
 • U een goede levensduur en goede werking van uw installaties te garanderen

KENNIS TE HEBBEN VAN DE NORMEN EN AANBEVELINGEN
OM: • U daarover, afhankelijk van het product, te informeren
 • U te adviseren bij het ontwerp en de keuze van beoogde oplossingen
 • U een optimale veiligheid van uw installaties te garanderen

REKENING TE HOUDEN MET OMSTANDIGHEDEN IN UW OMGEVING  
OM: • U een uitstekende kennis van lokale, specifieke omstandigheden te garanderen 
 • U een dienstverlening te leveren die rekening houdt met uw eisen en die van uw omgeving
 • U op de lange termijn te begeleiden in de ontwikkeling en de uitvoering van uw bedrijf

TEN DIENSTE VAN 
KLANTTEVREDENHEID

• NALEVING VAN BELOFTES
• SNEL REAGEREND
• EEN LUISTEREND OOR EN BEGRIP

Ethisch
handvest
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 24 > 25 Inrichting & veiligheid

 26 > 29 Bescherming & milieu
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De tussenvloer sluit goed aan op de 
muren en maakt uw beschikbare  
vierkante meters bruikbaar.
Onze technische adviseurs helpen u 
graag om samen met u een ontwerp te 
maken voor een tussenvloer die u 
ruimtewinst oplevert.

Draagvermogen per vierkante meter 
aangepast aan uw gebruik

De afstanden tussen de staanders bieden de moge-
lijkheid tot inrichting en verkeer onder de structuur

Zelfdragende structuur met een keur aan 
mogelijkheden van uitrusting

Vloer naar keuze van onbehandeld spaanplaat, 
onderkant wit, rooster of ijzeren bak

Eenvoudige montage

Vergroot uw aantal vierkante meters zonder 
extra aanbouw

Een breed palet aan RAL kleuren brengt kleur in uw fabriek.

Tussenvloeren voor opslag ACTIFLOOR

STELLINGEN EN OPSLAG

Afmetingen:

H. 1750 x L. 1000 x D. 2 x 600 mm

@ Adetech

@ Elitec Services
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Inrichting van een werkplaat onder de structuur. Industriële platform  
in 3 verdiepingen.

Occasionele toegang tot de  
etage via kooiladder.

Lift en automatische deur zijn in de 
structuur geïntegreerd.

Installatie van een bureau onder de structuur van de tussenvloer.

Zelfdragende structuur voorzien van systeemwanden voor het maken van 
een fotostudio.

Mogelijkheden van inrichting

@ Classotech

@ Loraltec

@Araydis

@ Van Ackere

@ Spade Equipements
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Stellingen buisstructuur Actiflip 

Gegalvaniseerde buislegbordstelling ACTILINE 

De legborden kunnen eenvoudig in de perforaties van de 
staanders worden gekoppeld

Plaatstalen legborden of buislegborden zijn in een zelfde 
module uitwisselbaar

Bovenzijden van MDF, wit gelakt, isoflex of plaatstaal 
voor de opslag van onverpakte producten onder de 
juiste omstandigheden

Is in iedere werkplaats geschikt voor een perfecte opslag

Eenvoudige montage door onderdelen aan elkaar te 
koppelen

Draagvermogen 250 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 62,50 mm

Geheel demontabel product 

Assemblage van de onderdelen door onderdelen aan 
elkaar te koppelen, zonder schroeven

Aanbevolen voor gebruik in natte ruimten of voor vette 
en vervuilende producten

Afwerking gegalvaniseerd

Eenvoudige montage door onderdelen aan elkaar te 
koppelen

Draagvermogen 250 kg per niveau

Hoogte: van 1000 tot 3000 mm in veelvouden van 250 mm

Lengte: 750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Diepte:  300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm

Hoogte: 1760 mm ; 2000 mm ; 2280 mm ; 2520 mm ; 2760 mm ; 3000 mm

Lengte: 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Diepte: 300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 1000 mm

Praktische en altijd passende oplossing voor 
uw kleine verpakkingen en gereedschappen

Het alternatief in gegalvaniseerde 
afwerking en even hoogwaardig

STELLINGEN EN OPSLAG

@Poitou Rayonnages
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STELLINGEN & OPSLAG

Plaatstalen legbordstellingen ACTILONE 

Product dat kan worden gebruikt met verschillende 
uitrustingen: scheiders, vakken, deuren, laden, 
achterwanden, zijwanden en plinten

Esthetische staanders zonder perforaties aan de voorzijde

Durf te kiezen voor de mix van gecoate/gegalvaniseerde 
afwerking

Afwerking gegalvaniseerd of gecoat

Eenvoudige montage door onderdelen aan elkaar te 
koppelen

Draagvermogen 150 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 50 mm

Hoogte: 1760 mm ; 2000 mm ; 2280 mm ; 2520 mm ; 2760 mm ; 3000 mm

Lengte: 1000 mm ; 1250 mm

Diepte: 300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm

Verstandige keuze voor lichte lasten en 
opslagzones rondom werkplekken

Te gebruiken in basisversie of voorzien van functionele 
opties : 
Deuren, roosters, geperforeerde achter- en zijwanden, 
haken voor bakken, laden, scheiders, etc….

Ontwerp en assemblage zeer stevig, voor installatie op 
meerdere etages

Afwerking gegalvaniseerd of gecoat

Draagvermogen tot 3t per rij

In hoogte instelbaar om de 50 mm

Conform Europese FEM 10.2.06 norm

Aanbevolen voor technische en 
industriële installaties

Plaatstalen legbordstellingen ACTIVANCE 

Hoogte van de stellingen: van 1000 mm tot 7500 mm in veelvouden van 250 mm

Lengte: 1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Diepte: 300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm

@Poitou Rayonnages

@ Actiflip
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Plaatstalen legborden of buislegborden zijn in een zelfde 
module uitwisselbaar

Bovenzijde van plateaus voor onverpakte stukken: 
8 mm spaanplaat, gegalvaniseerd plaatstaal, roosters 
met maaswijdte 50 x 50 mm

Staanders met grote doorsnee en 3 punts 
bevestigingshaken voor een groot draagvermogen

Draagvermogen tot 500 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 62,50 mm

Comform Europese FEM 10.2.02 norm

Meerdere profielen en een keuze aan plateaus maken 
opslag van verschillende producten mogelijk: 
bakken, dozen, banden, kleding, kisten, …

Met de accessoires organiseert u uw opslag op 
efficiënte wijze

Ontwerp met mogelijkheid van installatie op meerdere 
niveaus

Draagvermogen tot 4500 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 50 mm

Comform Europese FEM 10.2.02 norm

Hoogte: van 1000 mm tot 7500 mm in veelvouden van 250 mm

Lengte: 1010 mm ; 1260 mm ; 1510 mm 

Diepte:   300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm

Hoogte: van 1000 mm tot 7500 mm in veelvouden van 250 mm

Lengte:  1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 2250 mm ; 
2500 mm ; 2700 mm ; 3000 mm

Diepte:   400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 900 mm ; 1000 mm ; 
1100 mm ; 1200 mm

Buislegborden met bovenzijde van gaas, 
aanbevolen voor installaties die 
brandbeveiliging vereisen

Zeer geschikt voor handmatige opslag van 
omvangrijke producten

Zware kaderlegbordstelling ACTIPLUS

Grootvakstelling ACTIVOL 

STELLINGEN & OPSLAG

@ Spade Equipements

@ Eurobureau
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STELLINGEN & OPSLAG

Vergemakkelijkt de toegang tot de voorraden

Snelle aanvoer van te gebruiken stukken

Een zeer veilige handling van voorraden dankzij de  
volgende oplossingen: cartonflow, palletflow « push-back » 
laden, transportsystemen…

Bevordert de ergonomie van uw  
werkplekken en vermindert pickingtijd 
voor operators

DYNAMISCHE opslag en transportsystemen

« push-back » ladensysteem tot 5 pallets achter elkaar

Dynamisch systeem voor dozen met een 
lijn transportrollen

Dynamisch LIFO palletsysteem met stopaanslag

Een ruime keuze aan dynamische systemen voor opslag en transport 
ter bevordering van de ergonomie van uw werkplekken. Van opslag  
van onderdelen tot grondstoffen, van de lichtste lasten tot  
palletladingen, wij onderzoeken de stromen op de verschillende  
plaatsen om voor u de meest geschikte oplossing te vinden.

@ Loraltec
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Door installatie van een palletrek maakt hij gebruik van de hoogte 
waarbij rekening wordt gehouden met zijn transportwagens. 
Zo kan hij op een veilige manier een maximum aan pallets 
opslaan en heeft hij toegang tot de pallets.
Thierry, directeur van een industriële locatie, zoekt een goed evenwicht tussen de oppervlakten 
voor de machinerie, stroomlijning en voorraden van grondstoffen en eindproducten.

Verschillende soorten installaties voor een optimale 
opslag: 
• Standaard palletstellingen 
• Palletstellingen door opeenstapeling 
• Opslag van spoelen 
• Op mobiele stellingen

Zeer geschikt voor gebruik met de volgende 
middelen van goederenbehandeling: 
frontale wagens, heftrucks, met intrekbare mast, 
driedirectioneel, …

Comform Europese EN 15512, EN 15635, 
EN 15620, EN 15629 en EN 15878 normen

Ideaal voor zware lasten die behandeld worden 
met vorkheftruck, verpakkingen op pallets kisten, 
en bulkgoederen

Met u onderzoeken wij welke inrichting het beste 
investeringsrendement voor het beheer van uw goederenstromen 
en uw voorraden oplevert.

Palletstellingen ACTIRACK 

STELLINGEN & OPSLAG

@ Elitec Services
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VOOR MASSA-OPSLAG VAN VERSCHILLENDE SOORTEN PALLETS IN EEN ZELFDE MODULE

VOOR PRODUCTEN MET EEN HOGE OMLOOPSNELHEID 
WORDEN DE DYNAMISCHE « FIFO », « LIFO » OPLOSSINGEN AANBEVOLEN

Realisatie op maat

@ Elitec Services

@ Gallorema @ Gallorema @ Gallorema

@GBG Concept
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STELLINGEN & OPSLAG

Beveiligt de staanders aan de voorkant en zijkant

Met verlaagde zijkant, voor plaatsing van liggers op 
grondniveau

Aan de zijkant geperforeerd voor bevestiging van laterale 
beschermers

De laterale beschermers UPN of HEA worden gebruikt 
met een grenen plank, dikte 75 mm

Standaard kleur: geel RAL 1004

Praktische installatie voor zowel binnen als buiten

Flexibel, sterk en recycleerbaar

Vormen die aangepast zijn aan de te beschermen delen: 
hoeken, uiteinden, buizen of vlakke oppervlakken

Zeer schokbestendig

Met bevestigingsband

Reflecterende kleefband voor een goede zichtbaarheid

Afmetingen: Hoogte x Diepte x Breedte:

Jukbeschermer: 400 mm x 240 mm x 163 mm

Hoekbeschermer: 400 mm x 170 mm x 170 mm

PN of HEA: 445 ; 225 mm x 50 mm x 100 mm op vœtplaat 200 x 200 mm

Metalen bescherming voor jukken, hoeken en zijkanten

Beschermende stootranden van polyurethaan

Jukbeschermers van polyethyleen

Onontbeerlijk om aan de richtlijnen voor 
opslagzones te voldoen

Bedekken uitstekende en 
scherpe hoeken, absorberen schokken en 
voorkomen beschadigingen
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STELLINGEN & OPSLAG

Voldoen aan de vereiste ruimte tussen 2 rijen rug aan rug

Geschikt voor metalen gaaslegborden

In gevouwen staalplaat of gegalvaniseerde staaldraad

Plankdikte 25, 27 of 30 mm gekoppeld aan latten die tussen de 
liggers worden geplaatst

Afgestemd op alle breedtes van de geïnstalleerde stelling

Maaswijdte 50 x 100 electroverzinkt afgewerkt

De overstekende randen bedekken de liggerprofielen

De modulepanelen zijn afgestemd op de maten van de niveaus

Structuur van gelaste buizen

Geplaatst tussen 2 liggerprofielen in de diepte

De modulepanelen zijn afgestemd op de maten van de niveaus

Aanzienlijk draagvermogen

Sterk en stabiel dankzij de in de randen geïntegreerde steunen

Thermisch verzinkt

Palletaanslagen

Legborden

Beantwoorden aan de APSAD eis dat 
80% opengewerkt moet zijn

GRENEN LEGBORDEN
Voor de opslag van kleine, niet kostbare verpakkingen

GAASLEGBORDEN
Metalen legborden voldoen aan brandveiligheidseisen.

BUISLEGBORDEN

ROOSTERLEGBORDEN

@Adetech
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Hoogte: 2170 mm

Breedte: 2200 mm ; 2700 mm ; 3200 mm ; 4200 mm ; 6200 mm

Diepte: 2180 mm ; 2680 mm ; 3180 mm ; 4180 mm

Diepte laden: 1050 mm ; 1300 mm ; 1550 mm ; 2050 mm

Hoogte: 2500 mm ; 3000 mm

Breedte: 1500 mm ; 1800 mm

Diepte sokkels: 340 mm ; 500 mm

Met de hand bedienbare laden

Uitbreidbare opslagmodule

Laden met standaard open achterzijde of met houten of 
plaatstalen plaat

Afwerking epoxy coating.

Enkelzijdig of dubbelzijdig

Gegalvaniseerde sokkel met aanslagen aan de uiteinden

Beugelscheiders, etikethouders en buizen

Compacte opslag voor lange en zware 
stukken: staalplaat, platen, buizen

Ideaal voor lange lasten, zoals buizen, 
profielen, latten

Stellingen en laden COMBI

VERTICALE OPSLAG stellingen

STELLINGEN & OPSLAG

@ Adetech

@ Adetech

@ Gallorema
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Montage van de jukken voor zware lasten direct op 
de vloer

Blokkering van de armen voor zware lasten op de 
staanders door zelfblokkerende spieën, 
gepatenteerd systeem

Armen met verwijderbare aanslagen voor lichte en 
halfzware lasten

Mogelijkheden voor structuren met dak, op één niveau of 
zelfdragende constructie

Draagvermogen tot 5000 kg per arm

In hoogte instelbaar per 100 mm voor lichte en halfzware 
lasten en per 50 mm voor zware lasten versie.

3 modellen bedoeld voor horizontale opslag 
van uw lange producten

Draagarmstellingen cantilever ACTICANT 

STELLINGEN & OPSLAG

Mogelijkheden van inrichting

@ Adetech @ Adetech

@ GBG Concept

@ Araydis
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Zelfdragend, geïnstalleerd boven of onder een tussenvloer, 
de verplaatsbare scheidingswanden passen in uw 
industriële omgeving. Samen met u onderzoeken 
we de beste inrichting voor uw bedrijf.

Gemakkelijk voor installatie van kantoren, 
functionele ruimten in industriële omgevingen

Draagconstructie van aluminium 

Draaideur of schuifdeur

Opvulling van panelen standaard gips of 
spaanplaat

Verschillende afwerking van panelen, glazen panelen 
in enkel of dubbel glas

Een breed palet een RAL kleuren geeft kleur in 
uw fabriek. 

Mogelijkheden van inrichting

SCHEIDINGSWANDEN & WERKCABINES

Verplaatsbare scheidingswanden 

@ Actiflip @ Araydis@ Araydis

@DDI Rayonnage
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In fabriek gemonteerd, gebruiksklaar geleverd

Sokkel met vorkgeleider voor heftrucks (1,5 t)

Vloer in spaanderplaten 19 mm, vloerbekleding PVC, 
plafond melamine spaanplaat wit

Inclusief inrichting: Verlichting 2 x 36 W, ingebouwde 
schakelaar met stopcontact 220V 10/16A 2P+T 

Kleur: 
Structuur en vloer grijs RAL 7015; Deur en deurkozijn wit 
RAL 9010; Wandbekleding in wit melamine

Eenvoudige montage

Cabines die naast elkaar kunnen worden gezet voor 
gebruik als bewakingspost, allerlei opslag, bouwverblijf, 
kleedruimte, sanitaire ruimte, kantine, basisverblijf, 
kantoor of commerciële ruimte… 

Palletiseerbaar door vorktoegang of lengtestop via het dak

Voor bepaalde industriële toepassingen is versteviging 
tegen overbelading op de vloer toegestaan

Aanzienlijke factor van geluidsvermindering

Structuur: Geheel gegalvaniseerd. Voorzien van een laag 
antiroest bescherming en van twee lagen polyurethaan 
coating

• Thermische norm RT 2012 
• Brandveiligheidsvoorschriften ERT ERP

Cabine is verplaatsbaar door heftruck

Installeer snel extra ruimte buiten 
uw gebouw

Palletiseerbare werkcabine 

Palletiseerbare cabine voor buiten 

Hoogte: 2450 mm globaal; 2200 mm onder plafond

Breedte x Lengte:  2000 x 2000 mm ; 3000 x 2000 mm ; 3000 x 3000 mm ; 
4000 x 2000 mm ; 4000 x 3000 mm ; 5000 x 3000 mm ; 
6000 x 2000 mm ; 6000 x 3000 mm ; 7000 x 3000 mm ; 
8000 x 3000 mm.

SCHEIDINGSWANDEN & WERKCABINES

Hoogte: 2500 mm

Oppervlak binnen Lengte (mm) Breedte (mm) Gewicht (kg)
2,30 m² 2400 1200 510
4,50 m² 1890 2400 610
6,90 m² 2890 2400 740
9,30 m² 3890 2400 910

11,70 m² 4890 2400 1040
14,10 m² 5890 2400 1180
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KANTOOR

LOGISTIEK

VERKOOPRUIMTE

TECHNISCH

Installatie van een afgebakende zone door een industriële 
scheidingswand heeft diefstal van onderdelen verminderd en 
de efficiency van vulbestellingen verbeterd.
Ludovic is verantwoordelijk voor de bevoorrading en wil een goede organisatie 
en beheer van zijn voorraden.

Zelfdragende structuur, geheel uitbreidbaar

Geprofileerde staanders, esthetisch qua vormgeving

Losse uitwisselbare panelen van gaas, plaatstaal, 
plexiglas of wit melamine

Uniek bevestigingssysteem dat demontage van de 
panelen van buitenaf onmogelijk maakt 

Voor afbakening, beveiliging en efficiënte 
organisatie van uw verschillende werkruimten

De scheidingswand beantwoordt aan uw wens voor organisatie 
en veiligheid en gaat uitstekend mee in de ontwikkeling van uw 
bedrijf. Onze technische adviseur staat tot uw beschikking om uw 
project te onderzoeken.

Industriële scheidingswand

INRICHTING & VEILIGHEID

@ Poitou Rayonnages
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Mogelijkheden van inrichting

Box met dak van gazen panelen voor een tijdelijke 
ontvangstruimte.

Scheidingswand geplaatst aan het einde van de gang, 
met deur met intrekbare rail voor vrij verkeer van de 
machines voor goederenbehandeling.

Industriële gaaswand onder tussenvloer voor beveiliging 
van de  toegang tot de opslagzone.

Plaatsing rond een perforator, voor een optimale 
inrichting en bescherming van de werkplaats.

@ Elitec Services@ Adetech

@ Araydis
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Synthetisch materiaal, 
anti UV bescherming

Magnetische bevestiging, eenvoudig 
te herplaatsen

Kleur: rood/wit & geel/zwart

1 zijde wit vinyl voor viltstift markering 
of zeefdruk

Gemakkelijk te knippen met cutter 
of schaar

Steun in « C » vorm voor bristol 
plaatsing

Maaswijdte deuren 50 x 50 mm, 
afsluitbaar

D.m.v. scharnieren aanpasbaar aan 
uw bestaande rekken

Van zeer sterk polypropyleen 
voorzien van een versterkte rand 
over de omtrek

Vierkant rooster 45 mm of 100 mm; 
Ø 3, 4 of 5 mm 

Bevestiging op de staanders door 
spanbanden of bevestigingsbanden 
met klemgesp

Moduleerbare rooster panelen 
maaswijdte 50 x 70 x 2,5/3 mm

Voor meer stevigheid vindt installatie 
van de panelen plaats volgens het 
type “bakstenen-muur”

Bevestiging met consoles om een 
overloopruimte tussen pallets te 
houden en voor behoud van de 
panelen onderling

Afmetingen: H. 100 x L ; 60 mm 

Cijfers: 90 mmAfmetingen: 30 x 80 mm ; 40 x 80 mm ; 30 x 10 mm Afmetingen: 30 x 80 mm

Breedte: 2700 mm, 2 vleugeldeuren van 1350 mm

Hoogte: 1100 mm ; 1600 mm

Hoogte panelen:  600 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ; 
1500 mm

Breedte panelen: 1200 mm ; 2400 mm

Consoles: 100 mm ; 150 mm ; 200 mm

Goede leesbaar voor een optimale efficiency

  Magnetische etikethouders   Magnetische etiketten

Grendel uw 
compartimenten 
volledig af

Beperkt de impact van 
vallen van op hoogte 
opgeslagen producten

Efficiënte beveiliging 
voor het verkeer in de 
gangen en voor de 
opgeslagen goederen

Markering

Drukcijfers

Rekdeuren Veiligheidsnet Anti-doorval-rooster

INRICHTING & VEILIGHEID




@ Adetech
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INRICHTING & VEILIGHEID

Bogen:  H. 350 x L. 375 mm ; H. 350 x L. 750 mm ; H. 350 x L. 1000 mm ; 
H. 600 x L. 750 mm ; H. 600 x L. 1000 mm ; H. 1 200 x L. 750 mm ; 
H. 1200 x L. 1000 mm

Staanders:  Ø 90 x H. 1000 mm, voetplaat 200 x 200 mm 
Ø 159 x H. 1000 mm, voetplaat 250 x 250 mm 
Ø 273 x H. 1000 mm, voetplaat 350 x 350 mm

Aanslagen met voetplaat 150 x 150 x 15 mm: Ø 80 mm L. 400 mm ; 800 mm ; 1200 mm

Diameter: 80 mm

Driehoek: 100 mm

Rechthoek: 330 x 75 mm, 330 x 120 mm, 200 x 200 mm

Voor gebruik binnen en buiten

Niet corrosief

Reflecterende banden voor gebruik buiten

Ook te gebruiken in de voedingsmiddelenindustrie

Stevige borden van schokbestendig polystyreen

Inkt anti-UV behandeld 

Vormen aangepast aan de opschriften: 
Verboden; Gevaar/Pas op; Verplicht; Evacuatie/Hulp

Staanders van grote doorsnee met gelaste voetplaat voor 
bevestiging aan de betonnen vloer

Liggers worden in de verbindingen van de staanders 
geschroefd

Europese norm FEM 10.2.02

Kleur geel RAL 1004

Staanders afmetingen 50 x 30 mm H. 110 mm, 
geel RAL 1004

Voetplaat aan de basis gesoldeerd met perforatie voor 
bevestiging aan de grond

Reling en tussenstuk in gegalvaniseerde buizen Ø 30 mm

Beschermt tegen aanrijdingen met 
machines voor 
goederenbehandeling

Grote veiligheid door betere 
informatievoorziening

Ideaal voor de bescherming van uw 
machines en installaties

Baken snel de beschermde 
verkeersgangen af

Polyurethaan
anti-schokbescherming 

Bewegwijzeringsborden
 

Metalen veiligheidsrailMetalen veiligheidshek

Hoogte: 500 mm ; 1000 mm

Lengte: 1000 mm ; 1200 mm ; 1350 mm ; 1500 mm
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VEILIGHEID & MILIEU

Geringe hoogte nodig om retentieplateau te maken

Oprit voor een gemakkelijke toegang is optioneel

Verschillende retentiecapaciteiten zijn mogelijk

Polyethyleen voor chemische en bijtende producten

Gegalvaniseerd metaal voor koolwaterstoffen en  
oplosmiddelen

Gefabriceerd van gerecycleerd polyethyleen 

Licht en gemakkelijk te reinigen

Lange levensduur

Draagvermogen tot 300 kg

Geschikt voor ijzeren vaten van 200 liter met rand

Gemakkelijke plaatsing van de vaten op de bakken 
(H. 360 mm max.) dankzij de steunwielen

Hoogte 1600 mm; Breedte 680 mm

Thermisch verzinkt voor een lange gebruiksduur buiten

Hanteerbaar met transpallet of vorkheftruck

Horizontale vatdrager is optioneel verkrijgbaar

Warm galvanisatie volgens norm ISO 1461

Ideaal voor het maken van 
productievloeren

Combineer ecologie en economie voor 
de retentie van bijtende en 
chemische stoffen

Veilig en ergonomisch transport 
voor uw vaten

Bijzonder geschikt voor 
koolwaterstoffen en oplosmiddelen

Retentieplatform van  
plastic of metaal

Plastic retentiebakken

Steekwagen voor vaten

Retentiebakken van metaal

Hoogte x Breedte x Diepte (mm) Inhoud (liters) Draagvermogen (kg)

150 x 1610 x 1270 (polyethyleen) 240 2000

150 x 1280 x 1230 (polyethyleen) 180 1000

150 x 1280 x 825 (polyethyleen) 120 1000

150 x 1220 x 650 (polyethyleen) 80 600

170 x 1335 x 1240 (gegalvaniseerd ijzer) 280 5000

170 x 1335 x 1240 (gegalvaniseerd ijzer) 280 1200

H. x L. x D. (mm) Retentie (liters) Draagvermogen max.(kg) Rooster

555 x 925 x 755 225 300 (1 vat) Plastic

495 x 1265 x 700 220 650 (2 vaten) Plastic

485 x 1280 x 1280 450 1300 (4 vaten) IJzer

Hoogte x Lengte x Diepte (mm) Inhoud (liters) Vaten

480 x 800 x 800 220 1

400 x 1220 x 665 220 2

330 x 1230 x 826 220 2

400 x 1220 x 1320 440 4

415 x 1220 x 1250 440 4
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Bakken bekleed met epoxy coating

Bakranden H. 50 mm

3 verschillende typen bakken die uitwisselbaar zijn: 
• met verbindingen ter bevestiging op de staanders 
• met bovenzijde van buisstructuur 
• uitneembaar om op opslagniveaus te plaatsen

Eenvoudige montage

In hoogte instelbaar om de 62,5 mm

Draagvermogen tot 350 kg per niveau

Achterzijde, zijkanten en dak in rooster maaswijdte 
50 x 50 mm

Dubbele vleugeldeur, afsluitbaar

Retentiebak 1800 x 800 mm op de vloer te plaatsen

Per niveau verschillende retentiecapaciteiten

De bakken zijn geschikt om in te klemmen op de 
opslagniveaus

Afwerking gecoat of gegalvaniseerd

Voor kleine containers met vervuilende, 
niet bijtende producten

Voor te beveiligen producten met een 
retentiecapaciteit tot 375 liter

Sla uw vaten en gepalletiseerde lasten op 
conform de geldende regelgeving

Lekbak stellingen

Beveiligde stellingen

Palletstelling met ingebouwde retentie

VEILIGHEID & MILIEU

Hoogte: 2000 mm

Lengte x Diepte (mm) Capaciteit  (liter) Capaciteit  (liter) Capaciteit  (liter)

1000 x 400 18 17 18

1000 x 500 23 21 22,50

1000 x 600 27,50 25 27

1000 x 800 - - 36,50

Hoogte: 2000 mm ; 2500 mm

Lengte: 1800 mm

Diepte: 600 mm ; 800 mm

H. x L. x D. (mm) Retentie (liters) Belasting* (kg)

2636 x 1300 x 450 1000 2000

2636 x 1300 x 390 880 2000

2340 x 1300 x 390 440 1000

*  Genoemde capaciteiten staan los van de capaciteit van de liggers waar de bak op rust.







@Loraltec
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H. x B. x D. (mm) PLANKEN Retentiebak

1950 x 1100 x 500 3 1

1950 x 580 x 500 3 1

975 x 580 x 500 2 1

650 x 580 x 500 2 1

Hoogte x Breedte x Diepte (mm) :

1490 x 820 x 440

Verkrijgbaar met dubbele wand of 
met geïsoleerde dubbele wand

Deuren met handmatige of systeem 
sluiting, sleutelvergrendeling

Brandbare, giftige, schadelijke, 
irriterende, bijtende producten

Met grote retentiebak van 
50 of 100%

In hoogte instelbaar om de 30 mm

Giftige T en T+, kankerverwekkende, 
mutagene, teratogene, 
Xn en Xi, bijtende producten

Ventilatie boven en onder, 
verbindingskraag op het dak

Opening van deur 180°, handmatige 
bediening, sleutelvergrendeling

Deuren dicht of transparant

In hoogte instelbaar om de 25 mm

Capaciteit tot 40 liters 

Deuren met handmatige bediening 
met sleutel

Voorzien van rvsplaken

Gemakkelijk te reinigen 

Bestand tegen corrosie

De kasten met 
geïsoleerde wanden 
zijn 30 min. getest 
brandbestendig en 
voldoen aan 
NF EN 14470-1

Fytosanitaire kast die 
voldoet aan vereisten 
van beschikking 87-361 
van 27/05/1987

Veiligheidsretentiekast 
voor gebruik binnen 
en buiten

Veiligheidskasten multi-risico en met 
geïsoleerde wanden

Kast voor fytosanitaire producten

Retentiekast van polyethyleen
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Ergonomisch deksel

Wielen met rubberbanden voor intensief gebruik en 
weinig lawaai bij het gebruik

Containers met 2 of 4 banden, naar gelang het volume

Optioneel: Pedaal voor opening van deksel

Kleur deksel: rood, groen, geel, blauw, antraciet grijs.

Conform Europese EN 840-1 à 840-6 norm

Bestand tegen schokken, UV, 
temperatuurschommelingen, 
chemische producten

Verschillende modellen en kleuren voor een optimale afvalscheiding

Afvalcontainers van PEHD

Afvalbakken

H. x L. x D. (mm) Volume (liters)

750 x 630 x 1000 300

765 x 760 x 1000 360

765 x 760 x 1250 470

765 x 1010 x 1000 500

765 x 1010 x 1250 630

765 x 1210 x 1250 760

940 x 1010 x 1250 820

940 x 1210 x 1250 980

H. x L. x D. (mm) Volume (liters)

460 x 1040 x 1400 500

880 x 1040 x 1400 1000

1310 x 1040 x 1400 1500H. x L. x D. (mm) Volume (liters)

1230 x 1006 x 1560 900

1230 x 1256 x 1560 1125

1230 x 1506 x 1560 1350

1230 x 1756 x 1560 1575

1230 x 2006 x 1560 1800

Geïntegreerde automatische lediging

Compartiment aan voorkant voor 
mogelijkheid tot scheiding

Ergonomisch handvat, 
niet overstekend

Gemakkelijk rolbaar

Veilig door mecano-gelaste 
vergrendeling, dikte haak 15 mm

Lediging door contact op de rand van 
de multi-afvalbak

Kanteling en terugkeer naar normale 
positie van de bak door helling van de 
wagenmast

Lengstop op einde loop

Opening door hendel, soepele 
bediening op afstand

Einde loop door kabels

Beveiligde opening door dubbele 
vergrendelingshaak

AUTOMATISCHE 
KANTELING

AUTOMATISCHE 
KANTELING EN TERUGSLAG

OPENENDE ONDERKANT
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MEUBILAIR EN MATERIAAL VOOR WERKRUIMTE

Kies de werkplek die u het beste bevalt
   Standaard werktafel
   Werktafel met hangend ladenblok
   Werktafel met ladenblok aan uiteinde
  Compacte werktafel met ladenblok en deur

Ergonomisch verantwoord en praktisch.
Een geschikt model voor iedere werkplek
   Baliestoel polyurethaan
   Baliestoel stof
   Baliestoel hout
   Tabouretstoel polyurethaan

Robuuste structuur in vierkante buizen, epoxy gecoat

Werkblad beuken multiplex 40 mm

Laden zijn geheel uitschuifbaar, voor een groot werkcomfort

Laden hebben centrale afsluiting

Universele structuur waardoor veel combinaties met 
andere uitrusting mogelijk is

U bent verzekerd van een goede zithouding

Stoelen zijn leverbaar op glijders of wieltjes

Voetsteun voor groot werkcomfort

Uitvoering naar gelang de werkplek

Industriële werktafels

Bureaustoelen
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MEUBILAIR EN MATERIAAL VOOR WERKRUIMTE

H. x L. x D. (mm): Aantal niveaus:

1950 x 1000 x 500 4

1950 x 1250 x 500 4

1000 x 1000 x 500 2

Bovenzijde met gegroefd rubber

Vleugeldeuren en 2 uitschuifbare 
plateaus, capaciteit 200 kg

2 laden H. 100 mm

Set voor onderverdeling van laden 
optioneel

Constructie uit robuust plaatstaal 

Dubbele vleugeldeur met 
sleutelvergrendeling

Draaiknop met multi-vergrendeling

Gegalvaniseerde opbergniveaus

Laden zijn geheel uitschuifbaar, u 
hebt direct toegang tot uw spullen

Veiligheidsmechanisme tegen kantelen 
van de laden

Laden hebben centrale afsluiting

Optioneel: Sets voor onderverdeling 
van laden voor een praktische 
inrichting

Voor het praktisch 
opbergen van uw 
gereedschap

Functionele en 
stabiele kasten

Betere prestaties door 
uw spullen te organiseren, 
op te ruimen en te 
beschermen

Kast voor machine

Kasten met vleugeldeuren

Ladenkasten

Afmetingen (mm)

H. 1017 x L. 805 x D. 724

Hoogte x Diepte: 1000 x 695 mm

Breedte: 800 ; 1000 mm

Hoogte laden: 75 ; 100 ; 150 ; 200 mm

Groot scala aan mogelijkheden van inrichting van 
de kasten qua aantal en materiaal van de laden
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MEUBILAIR EN MATERIAAL VOOR WERKRUIMTE

Compartiment met glazen scherm 
4 mm (schermen tot 21’)

Toetsenbordhouder met muishouder, 
uitschuifbaar

Uitschuifbaar onderplateau en een 
opbergniveau

Robuuste mecano-gelaste structuur

4 zwenkwieltjes waarvan 2 met rem

Aan zijkanten 2 handvaten voor 
verplaatsing

Aanhaakpanelen, perforaties 
10 x 10 mm om de 38 mm 

Optioneel: Set van verschillende 
vormen van gereedschapshouders

Ergonomisch verantwoord handvat 

Bovenrand verhoogd met gegroefd 
rubber

2 vaste wielen en 2 vrije wielen 
met rem

5 laden in de hoogte 
(2x 100 + 2x 150 + 1x 200 mm)

Draagvermogen tot 1000 kg

Draagvermogen laden tot 75 kg

Voor beveiliging van 
uw computers, 
zelfs middenin de 
productieruimte 
te gebruiken

Uw gereedschap 
opgeruimd en overal 
beschikbaar waar nodig

Uw gereedschap 
opgeborgen en altijd 
bij de hand

Kast voor informatica

Gereedschapswagen

Dientafel 

Afmetingen (mm)

H. 1600 x L. 605 x D. 724

Afmetingen (mm)

H. 1 700 x L. 985 x D. 625

Afmetingen (mm)

H. 992 x L. 605 x D 695
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Garderobekast monobloc  voor propere industrie 

Garderobekast monobloc voor vervuilende industrie 

Verkrijgbaar in meubels van 1 tot 4 deuren

Deursluiting standaard met hangslot

Inrichting: 
• Legbord boven: praktisch opbergvak 
• Stang: voor de kleerhangers

Leverbaar op sokkel of op poten

Verkrijgbaar in meubels van 1 tot 3 deuren

Deursluiting standaard met hangslot

Inrichting: 
• Legbord boven: praktisch opbergvak 
• Stang: voor de kleerhangers 
•  Tussenwand: voor scheiding tussen nette kleding en 

werkkleding

Leverbaar op sokkel of op poten

Voor het opbergen van uw nette kleding

Voor meer hygiëne: Aparte bergruimte 
voor nette kleding en voor werkkleding

Hoogte: 1925 mm op poten ; 1800 mm op sokkel

Breedte:  310 mm (1 vak) ; 590 mm (2 vakken) ; 870 mm (3 vakken ) ; 
1185 mm (4 vakken)

Diepte: 500 mm

Hoogte:  1925 mm op poten ; 1800 mm op sokkel

Breedte: 415 mm (1 vak) ; 800 mm (2 vakken) ; 1185 mm (3 vakken)

Diepte: 500 mm

MEUBILAIR EN MATERIAAL VOOR WERKRUIMTE
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GOEDERENBEHANDELING

Een uitgedacht assortiment wagens 
voor ieder transport
   Transportwagen met plateau
     Transportwagen met 2 zijschotten voor 

lange lasten
     Transportwagen met 4 zijschotten voor 

stortgoederen en kleine lasten
   Transportwagen met 4 etages

Geschikt voor lange stukken

Hoogte: 1000 mm ; 1500 mm voor transportwagen met etages

Lengte: 1200 mm

Breedte:  600 mm

Afmetingen:

H. 1750 x L. 1000 x D. 2 x 600

Draagvermogen tot 250 kg

Dubbelzijdig belastbaar 

Handvat voor een gemakkelijke hantering van 
de wagen

Wielen Ø 200 mm, 2 vast, 2 zwenkend

Plateau multiplex 8 mm op buisstructuur geplaatst 

Optioneel met rugborden en zijschotten voor een 
inrichting op maat

Universele transportwagen

Transportwagen met draagarmen
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Uitvoering in plaatstaal, ideaal voor 
olieachtige of vervuilende producten

Handig en praktisch voor 
vloeibare producten

Transporteer uw lasten met een 
passende steekwagen

Transportwagen met plateaus 

Transportwagen met lekvrije plateaus 

Steekwagens 

Hoogte 
(mm) 

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
plateaus

Draagvermogen 
(kg)

860 600 600 228 ; 860 500
860 850 500 228 ; 860 500
900 1000 600 270 ; 900 600
900 1000 700 270 ; 900 600
900 1200 800 270 ; 990 600

Hoogte 
(mm)

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
plateaus

Draagvermogen 
(kg)

870 (Horizontaal) 850 500 2 207 ; 829 

1060 (Verticaal) 850 500 3 207 ; 519 ; 829

910 (Horizontaal) 1000 700 2 248 ; 870

1100 (Verticaal) 1000 700 3 248 ; 560 ; 870

Robuuste structuur

Mecano-gelast geheel

2 plateauniveaus in melamine in beukenkleur of  
in plaatstaal

Bekleding epoxy blauw RAL 5007

Draagvermogen tot 500 kg 

Draagvermogen tot 600 kg

Wielen conform Europese NE 1757-3 norm

Hoogte van plateauranden 40 mm

2 of 3 plateauniveaus in de hoogte

Horizontaal of verticaal rugbord

Wielen met rubberen banden TPE 2 vast, 
2 zwenkend met rem

Draagvermogen tot 400 kg 

Wielen conform Europese NE 1757-3 norm

Opblaasbare banden geschikt voor moeilijk begaanbare 
vloeroppervlakken

Rubberen wielen, zeer sterk en geen lekke banden

Wielen aan voorzijde beschermd

Schortplaten: buizen van ijzer of aluminium

De schortplaat met stangen vergemakkelijkt de 
goederenopname

   Universele steekwagen met laadschep 150 mm
  Steekwagen met laadschep van aluminium 250 mm
  Steekwagen met inklapbare laadschep 250 mm
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Wielen van rubber en vorkrollen van  
polyurethaan

Hydraulische pomp

Elektrisch: accu Lithium 48V/10Ah

Hefhoogte: 85 mm min / 200 mm max.

Manueel:  Vorklengte 1150 mm,  
breedte 520 mm

Elektrisch :  Vorklengte 1150 mm,  
breedte 550 mm

Eenvoudig in gebruik met een beveiligd 
besturingssysteem

Zeer stabiel met uitstekende grip op de vloer 
dankzij op schokdempers gemonteerde 
aandrijfwielen

Een scala aan heftrucks: handmatig 
bediende, semi-elektrisch, elektrisch, 
passend bij uw gebruik

Vorken L. 1 190 mm, breedte 560 mm

Eenvoudig in gebruik met een beveiligd 
besturingssysteem

Geïntegreerde batterijlader met 
elektriciteitssnoer 220V

Zeer stabiel met uitstekende grip op de vloer 
dankzij op schokdempers gemonteerde 
aandrijfwielen

Een scala aan heftrucks: handmatig bediende, 
semi-elektrisch, elektrisch, passend bij uw 
gebruik

Ergonomisch verantwoord 
en efficiënt tot aan 

het einde van 
de lijn

Ergonomisch verantwoord 
en efficiënt tot aan het 
einde van de lijn

Bespaar tijd bij de 
behandeling van uw pallets

Transpallet standaard

Transpallet met grote hefhoogte, 
elektrisch of handmatig

Elektrisch of handmatig heftruck
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GOEDERENBEHANDELING

Constante hefsnelheid

Beveiligd hydraulisch hefsysteem

Praktisch en gemakkelijk dankzij een 
geïntegreerd elektrisch besturingssysteem.

Bij gebruik is slechts één operator nodig

Optioneel verkrijgbaar met handmatig 
besturingssysteem

Draagvermogen tot 180 kg

Lichtgewicht en zonder moeite hanteerbaar

Verschillende soorten ladingen kunnen 
worden geheven, verplaatst, omgedraaid of 
gekanteld

Een scala aan standaard of op maat gemaakte 
hulpmiddelen voor goederenbehandeling is 
beschikbaar

Beveiligd tegen val en overbelading 

Draagvermogen tot 80 kg 

Voor meer werkconform 
en een hogere 
productiviteit

Praktisch voor alle onder-
houdswerkzaamheden 
op hoogte

Ergonomisch 
verantwoorde 
behandeling van 
rollen, bakken, 
bidons 
dozen ….

Mobiele handmatig bediende heftafels

Hoogtewerker voor binnen

Transportwagen

Plateaus L. x l. 
(mm) 

Wagens L. x l.  
(mm)

Hefhoogte  
(mm)

Draagvermogen 
(kg)

700 x 450 900 x 450 220 / 720 150

850 x 500 500 x 1050 290 / 880 300

850 x 500 500 x 1050 290 / 880 500

Werkhoogte maximaal: 4500 mm

Breedte x lengte x hoogte ingetrokken (totaal): 
760 x 1200 x 1560 mm

Heftijd: 14 seconden tot 2500 mm

Hoogte totaal:  1700 mm (hefhoogte 1500 mm) ; 
1900 mm (hefhoogte 1750 mm) ; 
2150 mm (hefhoogte 1950 mm)

Breedte x lengte (totaal): 600 x 850 mm

Hefsnelheid: 100 mm/sec
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KANTOOR

Ik wilde graag het alkoof van 12 m2 achter mijn bureau veranderen 
in archiefruimte: dankzij de mobiele stelling heb ik alle ruimte 
kunnen vullen met stellingen
Marise, directiesecretaresse, heeft gebrek aan plaats voor haar archief.

Om de installatie in kleine ruimtes te vergemakke-
lijken, worden de wagens in modules geleverd 

Ieder paar stellingstaanders wordt op een rolspoor 
bevestigd

Veilige installatie door een anti-kantel systeem aan 
het uiteinde van de sokkel

Draagvermogen tot 750 kg per ml

Mobiele stelling

ACTI ROLL

STELLINGEN & OPSLAG

Hoogte van stelling: tot maximaal 2500 mm

Lengte: van 1000 tot 6000 mm 

Diepte: 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 732 mm ; 776 mm ; 800 mm

@ CEI Pro
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STELLINGEN & OPSLAG

Om de installatie te vergemakkelijken wordt de stelling 
voorgemonteerd geleverd

De stelling wordt op het onderstel van de mobiele wagen 
gemonteerd

Veilige installatie door een anti-kantel systeem en 
gegroefde wielen

Draagvermogen tot 900 kg per ml

Maakt optimaal gebruik (tot 94%) 
van uw opslagruimte

Mobiele stelling ACTIFLIP

Hoogte stelling: tot 2500 mm maximaal

Lengte: van 1000 tot 12000 mm 

Diepte:  600 mm ; 700 mm ; 
730 mm (2 x 366 mm) ; 
780 mm (2 x 388 mm) ; 
800 mm 

@ Classotech

@ Adetech

@ Adetech

@ Adetech
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Dubbelzijdig gebruik van de stellingen

Verplaats of voeg gemakkelijk een niveau toe zonder 
demontage

Bovenzijde MDF voor gemakkelijke opslag van kleine 
producten

Eenvoudige montage

Draagvermogen tot 250 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 62,5 mm of 31,25 mm

Aan de legborden van 366 mm diepte kunnen 
hangmappen worden bevestigd

Uitwisselbaar in gebruik met de Flip buislegborden

Esthetisch en praktisch voor het opbergen van ordners

Eenvoudige montage

Draagvermogen tot 125 kg per niveau

Hoogte: van 1000 tot 3000 mm in stappen van 250 mm

Lengte: 750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Diepte: 300 mm ; 366 mm ; 600 mm ; 700 mm

Hoogte: van 1000 tot 3000 mm in stappen van 250 mm

Lengte: 750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm

Diepte: 300 mm ;  366 mm ; 600 mm ; 700 mm

De ruimtebesparende en optimale oplossing 
voor het opbergen van uw archief, bakken, 
dozen of dossiers

De oplossing voor het opbergen van ordners 
met een esthetische touch

ACTIFLIP met buislegborden 

ACTICLASS met plaatstalen legborden

STELLINGEN & OPSLAG
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Het montagesysteem zorgt voor stevigheid van het geheel

De niveaus zijn geperforeerd voor plaatsing van scheiders

Een scala aan kleuren zorgt voor esthetiek

Draagvermogen tot 350 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 50 mm

Conform Europese FEM 10.2.02 norm

Afwerking gegalvaniseerd

Afstanden tussen 2 niveaus tot 900 mm al naar gelang 
inrichting

Verschillende soorten legborden vereenvoudigen de 
opslag van niet verpakte spullen

Toegang tot de opgeslagen producten aan de 2 zijden 
van de stelling

Draagvermogen tot 1500 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 50 mm

Conform Europese FEM 10.2.02 norm

Een groot scala een RAL kleuren naar uw smaak

ACTIVANCE met legborden van gegalvaniseerd plaatstaal 

ACTIVOL met liggers en legborden voor halfzware lasten 

Toepasselijke en fijne oplossing voor het 
opbergen van bakken, dozen of boxen

Aanbevolen voor manuele stockage 
van grote volumes

Hoogte: van 1000 tot 7500 mm in stappen van 250 mm

Lengte: 1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm 

Diepte: 300 mm ;  400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm

Hoogte: van 1000 à 8500 mm in stappen van 250 mm

Lengte:  1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 2250 mm ; 
2500 mm ; 2700 mm ; 3000 mm 

Diepte:  400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 900 mm ; 1000 mm ; 
1100 mm ; 1200 mm

STELLINGEN & OPSLAG

@ Classotech

@ Classotech



KANTOOR

44

Plateau van antraciet grijs laminaat met rand van 3 mm

4 zwenkwielen waarvan 2 met rem 

Wielen met rubberbanden TPE 125 x 32 m, laten geen 
sporen na

Eenvoudige montage

Draagvermogen tot 50 kg per plateau

Draagvermogen tot 50 kg per wagen

Conform Europese EN 1757-3 norm

Standaard kleur: bekleding epoxy metallic zilver RAL 9006.

Afmetingen (nuttig) (L x b); afmetingen (buiten) (L. x b x H); hoogte plateaus

  665 x 450 mm ; 880 x 480 x 940 mm ; 205 mm, 730 mm

  665 x 450 mm ; 880 x 480 x 1105 mm ; 205 mm, 555 mm 900 mm

Een praktisch aanbod voor gebruik in 
een droge omgeving

Dienwagens 

Geboute constructie, geheel mecano-gelast

4 zwenkwielen waarvan 2 met rem 

Wielen met rubberbanden TPE 125 x 32 blauw grijs, 
laten geen sporen na

Eenvoudige montage

Draagvermogen tot 50 kg per plateau

Draagvermogen tot 150 kg per wagen

Conform Europese EN 1757-3 norm

Standaard kleur: Bekleding lichtgrijs RAL 7035, 
plateaus en wanden lichtgrijs.

Afmetingen (nuttig) (L x l); afmetingen (buiten) (L. x b x H); hoogte plateaus

  800 x 500 mm ; 900 x 535 x 925 mm ; 260 mm, 800 mm

  800 x 500 mm ; 900 x 535 x 925 mm ; 260 mm, 530 mm, 800 mm

  770 x 320 mm ; 855 x 400 x 1218 mm 246 mm, 606 mm, 966 mm

Een gamma mooi vormgegeven wagens

Kantoorwagens 

GOEDERENBEHANDELING

   2 vaste plateaus
  3 vaste plateaus
   Met gebogen wanden en plateaus 

Buiging: 27 mm naar achteren.

   2 vaste plateaus
  3 vaste plateaus
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GOEDERENBEHANDELING

Drager voor stoelen 500 x 250 mm zelfblok-
kerend, in hoogte instelbaar en inklapbaar 

Gebogen legbord met draagbuizen bekleed 
met PVC-bescherming

Veilige handvaten

Leeg zijn de wagens opstapelbaar

4 zwenkwielen, geen sporen nalatend

Wielen laten geen sporen na

Gemakkelijk transport 
voor gestapelde stoelen

Met verwijderbare 
aanslag voor een goed 
onderhoud

Handig in het gebruik

Steekwagen voor stoelen 

Transportwagen voor stoelen

Transportwagen voor tafels

Afmetingen: H. 1300 mm

Laadschep: P. 250 x L. 320 mm

Afmetingen: H. 1580 x 525 x 1060 mm

Afmetingen: H. 1580 x 525 x 1060 mm
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GOEDERENBEHANDELING

ZEER STABIEL, met een grote diameter aan de basis en 
de rand

MOBIEL, verplaatsbaar op 3 inklapbare wieltjes 

VEILIG, door onmiddellijke blokkering van de wielen

Draagvermogen tot maximale 150 kg

Conform veiligheidseisen verordening 96333

Kleuren: beige, grijs, zwart

Optie: mogelijkheid als mobiele uitvoering

Maakt de handen niet zwart door het met polyester 
behandelde oppervlak

Inklapbaar en gemaakt voor een intensief en veilig gebruik

Te gebruiken voor werkhoogtes van 2,5 tot 5 meter

Draagvermogen tot maximale 150 kg

Conform Europese EN 131-1 en EN 131-2 normen

Referentie: afmetingen (L x H) 

Mobil-step « S » ; 450 mm x 425 mm;

Gemakkelijk verplaatsbaar en 
zeer schokbestendig

Aan één of aan twee kanten bruikbaar

Opstapkruk mobil step

Vaste trapjes

Aantal 
treden

Hoogte 
platform

Werkhoogte Ruimtebeslag 
basis

2 500 mm 2500 mm 1,20 x 0,46 m
3 750 mm 2750 mm 1,50 x 0,49 m 
4 1000 mm 3000 mm 1,80 x 0,53 m
5 1250 mm 3250 mm 2,10 x 0,57 m
6 1500 mm 3500 mm 2,30 x 0,60 m
7 (behoudens gebruik aan twee kanten) 1750 mm 3750 mm 2,60 x 0,63 m
8 2000 mm 4000 mm 2,90 x 0,67 m
10 2500 mm 4500 mm 3,40 x 0,74 m
12 3000 mm 5000 mm 3,90 x 0,81 m
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VERGADERRUIMTE EN OPENBARE RUIMTE

Breedte x Diepte x Hoogte

1200 mm x 700 mm x 730 mm 
1600 mm x 700 mm x 730 mm 
2100 mm x  700 mm x 730 mm

Breedte x Diepte x Hoogte

1400 mm x 700 mm x 720 mm 
1600 mm x 800 mm x 720 mm

Breedte x Diepte x Hoogte

1400 mm x 700 mm x 720 mm 
 1600 mm x 800 mm x 720 mm 
1650 mm x 825 mm x 720 mm

Blad 19 mm aan metalen kader geschroefd

Geschikt voor 2 tot 8 zitplaatsen, naar gelang de afmeting

Robuust ontwerp

Kleur: Ivoor RAL 1013

Blad 25 mm aan metalen kader geschroefd 

Onderstel van vierkante buizen

Geschikt voor 2 tot 8 zitplaatsen, naar gelang de afmeting

Kleur: Lichtblauw RAL 7035

Blad 25 mm melamine, metalen onderstel met remmen

Mechanisme met handvaten voor omklappen van het blad

Verkrijgbaar met rechthoekig of halvemaanvormig blad

Kleuren: Onderstel wit of grijs, blad decor esdoorn, licht 
beuken, eiken, donker beuken, appelhout, noten of wit

Comfortabele voorziening van eetzalen en 
rustruimten

Eenvoudig en snel te plaatsen

Veelzijdige tafel met vast onderstel

Veelzijdige tafel met inklapbaar onderstel

Omklapbare veelzijdige tafel
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Breedte; Diepte; Hoogte

Model  1200 mm ; 400 mm ; 450 mm

Model   1600 mm ; 400 mm ; 450 mm

Model   1000 mm ; 400 mm ; 450 mm

Breedte x Hoogte: 170 x 45 mm ; 90 x 90 mm

Combineer kwaliteit en gemak

Past bij iedere inrichting

Latten geschroefd op gelast kader, buizen onderstel 

Opstapelbaar voor gemakkelijke opslag

Zeer sterk

Tekst beschermd tegen beschadiging

Materiaal plexiglas, glanzend, duurzaam en gemakkelijk 
reinigbaar

Bevestiging door middel van voorbevestigd plakband

Conform AFNOR normen

Kleuren:  ■ Verplichting/Informatie; 
■ Evacuatie/Hulp; 
■ Waarschuwing/Gevaar; 
■ Verbod.

Zitbank met massief houten latten 

Signaleringsbord 

VERGADERRUIMTE EN OPENBARE RUIMTE

Breedte; Diepte; Hoogte: 495 mm ; 560 mm ; 770 mm

Veelzijdige en zeer sterke stoel

Zitkuip van plastic op het onderstel geschroefd

Verkrijgbaar met aanhaaksysteem om stoelen op een 
lijn te houden

Leverbaar met vuurbestendig M2 kuip, met geperforeerde 
kuip voor gemakkelijk onderhoud of met een bredere 
zitting

Kleuren kuipen: bruin, rood, blauw, beige of zwart

Een perfecte aanvulling voor uw eetzaal

Kuipstoel, plastic
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VERGADERRUIMTE EN OPENBARE RUIMTE

Voorzien van een legbord boven en stang 
voor kledinghangers

Ventilatie aan achterkant en met liggerdrager 
aan voorkant

Standaard uitvoering met sleutelvergrendeling

Kleuren: Antraciet grijs RAL 7016

Deurtjes met sleuven van 20 mm voor post

Deurtjes voorzien van een plastic etikethouder

Vergrendeling door cilinderslot en 2 sleutels

Kleur: Sokkel antraciet grijs

Veel bergruimte die weinig ruimte inneemt

Voorzien van een stang voor kledinghangers 
van PVC

Ventilatie door middel van onopvallende 
ventilatiemondjes

Vergrendeling door hangslot, combinatieslot 
of sleutels

Kleuren:  
Lichaam: wit RAL 9010; beige RAL 1015, 
lichtgrijs RAL 7035; zwart RAL 9005 
Deuren: MDF 18 mm esdoorn; beuken; 
rood, geel, steen

Gelaste monobloc 
garderobekast, functioneel 
en discreet

Neemt weinig plaats in 
door kleine postvakken

Pas de kledingkast aan 
aan de kleuren van uw 
kantoor

Garderobekast voor kantoor 

Postvakkenkast met sleuven

Garderobekast met L-vormige deur 

Afmetingen: Breedte vakken  300 mm 
Model: Breedte x Diepte x Hoogte

1 deur : 310 mm x 500 mm x 1980 mm

2 deuren : 590 mm x 500 mm x 1980 mm

3 deuren : 870 mm x 500 mm x 1980 mm

Afmetingen: « L » vak: breedte 400 mm 
Model: Lengte x Diepte x Hoogte

2 deuren L : 400 mm x 490 mm x 1800 mm

4 deuren L : 800 mm x 490 mm x 1800 mm

6 deuren L : 1200 mm x 490 mm x 1800 mm

Afmetingen: Vakken L. 250 mm x D. 460 mm x H. 2300 mm 
deurtje gesloten of H. 150 mm deurtje open 
Model: Breedte x Diepte x Hoogte

11 deuren : 620 mm x 460 mm x 1950 mm

Ontdek ons assortiment aan beveiligde kasten voor portables, pc’s, 
tablets, telefoons en privé spullen.
Ieder vak heeft een stopcontact 220V, conform Europese norm
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Kan temperaturen weerstaan van -40°C tot +60°C

Mogelijk in verschillende opstellingen zoals basis, 
kruis, L, U en T.

Niveaus verplaatsbaar, wasbaar in machine (+100° C)

Draagvermogen tot 175 kg per niveau

Perforaties voor de legborden op te hangen iedere 
150 mm

Afwerking: Duralinox geanodiseerde structuur,  
klasse 15. Opslagniveaus in Duralinox of Polymeer 
uitwisselbaar in hetzelfde element.

Roestvrij materiaal, onbuigbaar en rotbestendig

Bestendig tegen temperaturen van -40°C tot +80°C 
en corrosieve producten.

Het gladde oppervlak zonder enige ruwheid of holte, 
de afgeronde randen bevorderen efficiënt onderhoud 
en voorkom elk risico van besmetting.

Maximum draagcapaciteit van 200 kg per lopende de 
meter niveau

Perforaties voor legborden elke 50 mm

Conform volgens de HACCP normen

Afwerking: 100% food-grade kunsthars, cadmium vrij

Hoogte: 1685 mm ; 1800 mm ; 2100 mm ; 2400 mm

Lengte: 660 mm ; 460 mm ; 560 mm

Diepte:   660 mm ; 780 mm ; 900 mm ; 960 mm ; 1080 mm ; 1200 mm ; 
1320 mm ; 1500 mm ; 1620 mm ; 1740 mm

Hoogte: max. 2500 mm

Lengte (volgens model): de 1000 mm à 4000 mm par multiple de 100 mm

Diepte (volgens module): 300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 
800 mm ; 900 mm ; 1000 mm

Geschikt om te gebruiken in de 
voedselindustrie, labo’s, …

Het rek voor optimale hygiëne.

Rekken met buislegborden DURALINOX

EURO Rekken in kunsthars (met buislegborden)

VERGADERRUIMTE EN OPENBARE RUIMTE

Montage zonder gereedschap

@ Loraltec
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Rechthoekige bureautafels

Rechte bureaus in hoogte instelbaar

Verschuifbare bladen zijn mogelijk voor een directe 
toegang tot elektrische aansluitingen

Mogelijkheden voor geïntegreerd opbergsysteem

Kleuren: Onderstel wit of grijs aluminium, 
Decors blad: esdoorn wit, licht beuken, goud beuken; 
zalmrose beuken; appelhout; amberkleurig noten; 
wit; lichtgrijs.

Compacte symmetrische of asymmetrische vlakken

Ergonomisch verantwoord en ruimtebesparend door het 
gebruiksvriendelijke blad

Gemakkelijke toegang tot de kabels door houder los 
te klikken

Bureaubladen in golfvorm

Kleuren: Onderstellen wit, aluminium grijs, antraciet grijs. 
Decors blad: esdoorn wit, licht beuken, goud beuken; 
zalmrose beuken; appelhout; amberkleurig noten; wit.

Afmetingen: naar gelang model

Hoogte: Vast 735 mm of instelbaar van 620 tot 860 mm

Breedte: 800 mm ; 1200 mm ; 1400 mm ; 1600 mm ; 1800  mm

Diepte: 600 mm ; 800 mm

Diameter: 1000 mm; 1200 voor de ronde tafels of ¾ rond

Afmetingen: naar gelang model

Hoogte: Vast 735 mm of instelbaar van 620 tot 860 mm

Breedte: 1400 mm symmetrisch; 1600 mm; 1800 mm asymmetrisch

Diepte: 1000 mm symmetrische; 1000/800 mm asymmetrisch. 
Ronde bureaus zijn mogelijk, verbindingshoek 90°, golfvormig aanbouw, etc.

Een assortiment dat door de vele 
accessoires bij uw smaak past

Compleet en technologisch hoogstaand gam-
ma/aanbod voor een professionele inrichting

Kantoor gamma CONECT

Kantoor gamma DISTAL sup

VERGADERRUIMTE EN OPENBARE RUIMTE

Ontwikkeling, onderzoek en optimalisatie 
van uw kantoorinrichting.

Een groot aanbod voor uitrusting van 
uw ruimtes: voor receptie, kantoor, 
opbergruimte, vergaderruimte, 
gemeenschappelijke ruimte.
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KANTOORMEUBILAIR

Hoogte:  1000 mm ; 1520 mm ; 1760 mm ; 2000 mm ; 2280 mm ; 2520 mm ; 3000 mm.

Breedte: 1000 mm ; 1250 mm.

Diepte: 300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm

Een reeks oplossingen naar uw smaak

Voorzien van bijbehorende accessoires is 
dit een praktische en efficiënte oplossing 
voor uw opbergbehoefte

Roldeur PVC M1, brandbestendig, met metallic lamellen

Slot met inklapbare sleutels

Ophangmogelijkheid voor dossiers in bovenste deel 
van kast

Legborden binnen geschikt voor hangmappen

Kleuren:  Lichaam: lichtgrijs, antraciet, beige. 
Roldeur: alu, licht beuken, appelhout, wit

Esthetische staanders zonder perforaties aan de voorkant

Stelling is leverbaar in open versie of gesloten versie met 
zij- en onderkant

Een compleet assortiment bestemd voor kantoor: 
deuren, scheiders, laden, laden voor hangmappen, 
plinten, legborden voor consultatie

Draagvermogen tot 130 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 40 mm

Een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar

Kantoorkasten

Kantoorstellingen ACTILONE
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KANTOORMEUBILAIR

Bureaumodellen: rechte, met bolle hoeken, 
met ronde hoeken

Modules voor personen met beperkte mobiliteit

Modules met opzetstukken: rechte, met bolle hoeken of 
ronde hoeken

Kleuren: Een groot scala aan onderstellen en decors 
voor bladen

Afmetingen: naar gelang modellen 
Hoogte: Bureaus 740 mm, opzetstukken 1100 mm

Diepte: 600 mm ; 700 mm ; 800 m

Verschillende modules om de ontvangstruimte 
van uw bedrijf in te richten

Receptiebalies 

Conform: 1950 mm

Breedte: 650 mm ; 930 mm ; 1200 mm

Diepte: 500 mm

Brandwerend, 
dubbelwandig aan 
alle zijden, 
met speciale 
isolatieplaten van 
25 mm dikte

Constructie van ijzer met duurzame dubbele wand

Bescherming tegen kleine branden en pogingen tot 
inbraak

5-punts vergrendelingsmechanisme

Veiligheidsslot, dubbele baard met 2 sleutels

Draagvermogen tot 75 kg per legbord

Conform Europese normen SELON DIN 4102

Veiligheidskast Brandwerend en anti-diefstal
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Uitbreidbare en uitwisselbare elementen om geheel naar 
uw zin in te richten

Panelen en deuren gesloten en/of glas

De panelen behouden hun kwaliteit geluidsgeïsoleerd en 
brandbestending

Geraamte van aluminium, afwerking geanodiseerd 
geborsteld of gelakt

CERFF gecertificeerd

Verschillende mogelijkheden zijn geschikt 
voor uw omgeving

Verplaatsbare scheidingswand voor kantoor 

SCHEIDINGSWANDEN

Samen kunnen we de inrichting zoeken 
die het beste bij uw omgeving past.

@ Araydis

@Gallorema
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SCHEIDINGSWANDEN

Montage door middel van multidirectionele ringen

Profielen van aluminium, esthetisch afgerond

Materiaal van panelen: melamine, stof (standaard of 
geluidsisolerend), acrylglas, acrylgras met lamellen, 
afwisbaar magnetisch materiaal, geperforeerd plaatstaal 
voor ophangmogelijkheid

Eenvoudige montage

Afmetingen: (variabel, naar gelang het gekozen paneelmateriaal) 
Hoogte: 1200 mm ; 1400 mm ; 1600 mm ; 1800 mm

Breedte: 600 mm ; 800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ; 1400 mm ; 1600 mm

Hoogte: 2100 mm

Breedte:  1600 mm in hoek 
(1 paneel van 1410 mm en 1 paneel van 710 mm in L-vorm geïnstalleerd)

Plaatsing kan in elke ruimte

Kantoorscheidingswand 

Maak snel afscheidingen in ruimtes Ideaal voor multifunctionele ruimtes, musea, exposities

Panelen 8 mm wit melamine M2 in een aluminium profiel

Set van 2 L-vormige panelen geleverd met 3 wieltjes

Eenvoudige montage

Verplaatsbare hoekpanelen
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Scala aan afmetingen van liggers voor een inrichting die 
helemaal bij uw bedrijf past

Geschikt voor opslag van: banden, kleding, buizen, 
bakken, dozen, pakketten, …

Door de grote dieptes kan de stelling aan beide kanten 
worden gebruikt

Draagvermogen tot 1500 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 50 mm

Conform Europese FEM 10.2.06 normen

Een groot scala aan accessoires om uw handling te 
vergemakkelijken

Mogelijkheid tot toevoeging of verwijdering van niveaus 
naar gelang aanvoer en opslag van producten

Uitwisselbare structuur voor een inrichting op meerdere 
niveaus

Draagvermogen tot 350 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 25 mm

Conform Europese FEM 10.2.06 normen

Afwerking gegalvaniseerd

Stellingen voor picking ACTIVOL 

Stellingen voor picking ACTIVANCE 

Aanbevolen voor omvangrijke producten 
en lange producten

Optimale afmetingen voor een goede prijs/
kwantiteit verhouding van uw opslag

Hoogte van stellingen: van 1000 mm tot 4500 m in stappen van 250 mm

Lengte:  1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 2250 mm ; 
2500 mm ; 2700 mm ; 3000 mm

Diepte:  400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 900 mm ; 1000 mm ; 
1100 mm ; 1200 mm

Hoogte van stellingen: van 1000 mm tot 7500 mm in stappen van 250 mm

Lengte: 1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Diepte: 300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm

STELLINGEN & OPSLAG

@ Spade Equipements

@ Avas Equipement

@ Poitou Rayonnages
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Rollen van plastic of staal

Voor transport van ladingen met vlakke onderkant: kisten, 
dozen, bakken, ….

Slijtvast

Rollen met as en veer voor onmiddellijke vervanging 

Mogelijkheden voor bocht:

Differentieel effect wordt verkregen door dubbele rij 
cylindrische rollen, 3 steunsokkels voor 90°

Draagvermogen tot 160 kg per meter 

Wiel diameter: 50 of 60 mm

Verbetert de logistieke stromen

Transportsysteem o.b.v. zwaartekracht 

Frames gemakkelijk instelbaar in hoogte en breedte

Rails van wieltjes zijn aanpasbaar aan de afmetingen van 
de stukken

Legbord voor ontvangst geïntegreerd in het frame, 
voor een optimale toegang tot de pakketten

Instelbare laterale geleiders voor een scheiding tussen 
de rails

Remclips, beschikbaar in verschillende lengtes, 
naar gelang de eigenschappen van de stukken

Wieltjes instelbaar om de 5,5 mm of 7,5 mm

Dynamische stellingen voor dozen DYNACTIF 

Snelle en ergonomische bevoorrading 
van werkplekken

STELLINGEN & OPSLAG

@ Poitou Rayonnages
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LOGISTIEK

Omdat ACTIFLIP me heeft begeleid bij het bepalen van de 
stromen en oplossingen op maat heeft aangedragen kon 
ik onbezorgd verder gaan met het beheer van de 
voorraden volgens de regels! 
Julian, verantwoordelijk voor de logistiek, heeft het beheer over de goederen 
vanaf aankomst in opslag tot de verzending van de eindproducten.

Onderzoek inrichting of herinrichting voor een 
betere goederenstroom

Een uitgebreide expertise om aan uw wens 
te voldoen

Een gamma aan producten en oplossingen 
aangepast aan de producten die moeten worden 
opgeslagen, aan de verpakking en aan de om-
loopsnelheid: 
•  Standaard rek: houdt rekening met de breedte 

van de gangen en de goederenbehandeling
• Stapelrek
• Spoelenrek
• Dynamisch rek
• Rek met push-back laden

Conform Europese EN 15512 norm

Plaats uw picking zones en uw palletopslag 
in dezelfde ruimte

Ontwerp samen met ons de optimale installatie voor uw opslag, 
daarbij rekening houdend met uw branche, met een adequate 
uitrusting en conform de veiligheidseisen.

Palletstellingen ACTIRACK 

STELLINGEN & OPSLAG
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Inrichting van een opslagruimte met 
gegalvaniseerd afgewerkte jukken.

Inrichting van een opslagruimte van 2500 m2.

Opslagzone voor zware reserveonderdelen.

FIFO systeem met dynamische pallets.

Ideaal voor lange lasten en voor buiten opgeslagen lasten

Warm gegalvaniseerd voor een uitstekende weerstand 
tegen weersomstandigheden

Luifeldragers voor dak

Gepatenteerd spiesysteem om de veiligheid van de 
assemblage arm/staander te garanderen.

In hoogte instelbaar om de76 mm

Aangepast aan de vereisten voor uw 
producten en uw omgeving

Draagarmstelling voor zware lasten en pakken. 
Warm gegalvaniseerd voor een grote slijtvastheid.

Draagarmstellingen zware lasten ACTICANT

@ Loraltec

@ Loraltec

@ Elitec Services

@ Elitec Services 
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STELLINGEN & OPSLAG

Dikte 25, 27 of 30 mm

Opengewerkte panelen in modules

Verzonken tussen de langsliggers

Met verstevigingen voor extra 
veiligheid

Terugvallende randen zorgen ervoor 
het niveau op zijn plaats blijft

Licht en gemakkelijk hanteerbaar

Afgestemd op alle stellingafmetingen

Vergemakkelijkt de opslag van 
onverpakte stukken

Metalen legborden beantwoorden aan 
« Sprinkler » brandveiligheidseisen

Fabricage in standaard modules of 
modules op maat

Modulaire structuur in buizen van 
20 x 20 mm

Worden op de randen van de langs-
ligger geplaatst

Afwerking warm gegalvaniseerd

Zeer slijtvast

Hebben een groot draagvermogen
Zorgt voor afstand tussen 
2 breedterijen rug aan rug

Past op gazen ondergrond zonder te 
knippen en zonder vast te maken

Legborden

LEGBORDEN VAN 
SPARRENHOUT

ELECTRO VERZINKTE 
DRAADLEGBORDEN

BUISLEGBORDEN

LEGBORDEN 
MET ROOSTERS

Optimaal gebruik van ruimte met ladenopslag. Inrichting met dynamische pallets.

De oplossing voor ieder type 
verpakking en omgeving

Garandeert de 80% vereiste 
opengewerktheid van 
APSAD normen

Palletaanslag 
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STELLINGEN & OPSLAG

Visuele controles:
In het kader van risico-evaluatie dienen wekelijks of met 
andere regelmatige intervallen controles plaats te vinden. 
Een formele registratie van operaties dient bijgehouden te 
worden.

Signalering:
Ieder gebrek of iedere schade moet onmiddellijk aan de 
verantwoordelijke voor de veiligheid van de opslagsyste-
men worden gesignaleerd

Expertise:
Jaarlijks dient een controle te worden uitgevoerd door 
een vakkundig en technisch geschoold persoon. 
Een geschreven rapport met opmerkingen en voorstellen 
voor noodzakelijke acties dien geleverd te worden aan de 
verantwoordelijke voor de veiligheid van de opslagsystemen.

Reparatie:
Zorg ervoor dat ieder schadegeval dat onmiddellijke actie 
behoeft, snel wordt behandeld door het beschadigde 
onderdeel te vervangen door een identiek onderdeel 
afkomstig van dezelfde fabrikant.

BEOORDELING VAN SCHADE VOLGENS
CLASSIFICATIE BEPAALD IN DE NF-EN 1563 NORM

Materieel in bedrijf
Veilig gebruik van materieel  

Bij
verdere schade

Bij
verdere schade

Repareer of vervang beschadigde onderdelen

Onmiddellijk
lossen

GROEN
Lichte schade

ORANJE
Middelschade

ROOD
Grote schade

Installatie audit
Volg de regelgeving op

Voorkom en verklein risico op ongeval

Houd de werkgereedschappen in goede staat van 
functioneren

Behoud een goed veiligheidsniveau in uw opslag

Behoud de opslaginstallaties conform de regelge-
ving

Conform NF-EN 15635 norm

De gebruiker is gehouden te voldoen aan alle voorschriften 
ten aanzien van de veiligheid van het personeel gedurende de 
exploitatie en het onderhoud van de opslag.

Gedurende de levensduur dienen regelmatig controles van de 
structuren van de stellingen en tussenvloeren plaats te vinden.
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Snelle montage van de dwarsbalken op de staanders

Verschillende soorten ondergrond om te voldoen 
aan vereisten van intensief gebruik en vereisten op 
technisch gebied

Draagstructuur en draagvermogens per vierkante 
meter worden onderzocht om aan uw eisen te 
voldoen

Gemakkelijke en snelle montage

Draagvermogen tot 1000 kg/m²

Marquage CE

Conform Eurocodes III en Europese 
FEM 10.2.02 normen

Een scala aan uitrusting is beschikbaar om de 
behandeling van pallets te vergemakkelijken: 
• Veiligheidskantelhek 
• Zelfsluitende klapdeur 
• Trap met tussenbordes 
• Ondergrond met rooster voor behoud van licht 
• Leuning H. 1.100 mm

Tussenvloer voor opslag ACTIFLOOR 

Omdat iedere vierkante meter telt, 
ontwerpen we een inrichting die is 
aangepast aan uw opslagwens

Breid uw oppervlak voor opslag snel en 
goedkoop uit

STELLINGEN & OPSLAG

@ Verschuren

@ Loraltec

@ Spade Equipements
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Oplossingen op maat

Hangend transportsysteem. Geïntegreerde sprinklerinstallatie.

Veiligheidsleuning. Zelfsluitende klapdeur.

Met leuning op de buitenkant voor  
maximale benutting van de vloer.

In het skelet van het gebouw geïntegreerde structuur.

Tussenvloer van 3 verdiepingen met spaanplaten vloer en centraal rooster.

@ Verschuren

@ Van Ackere @ Elitec Services

@Gallorema
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Installeer gemakkelijk een kantoor 
in de opslagruimte

Een keur aan technische oplossingen naar uw wens

Uitbreidbare scheidingswanden voor een vast 
kantoor, op uw wens toegesneden geluidsisolatie

Om met uw bedrijf mee te kunnen bewegen, 
is de cabine palletiseerbaar

Afmetingen op maat voor uitbreidbare 
scheidingswanden

Gemakkelijke en snelle montage

Kantoor in opslagruimte 

SCHEIDINGSWANDEN & CABINES

Hoogte: 2450 mm globaal; 2200 mm onder plafond

Breedte x Lengte:  
2000 x 2000 mm ; 3000 x 2000 mm ; 3000 x 3000 mm ; 4000 x 2000 mm ; 
4000 x 3000 mm ; 5000 x 3000 mm ; 6000 x 2000 mm ; 6000 x 3000 mm ; 
7000 x 3000 mm ; 8000 x 3000 mm
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Uitbreidbare zelfdragende structuur

Panelen: gaas 50 x 50 x 3,5 mm; diamant staalplaat 
0,8 mm; kleurloos plexiglas 4 mm; wit melamine 19 mm

Deuren: afsluitbare vergrendeling; anti-panieksluiting; 
digicode

Structuur met intrekbare rail voor een vrij verkeer van de 
transportwagens.

Maak een beveiligde zone in uw opslagruimte

Industrieel gaaswand

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 1500 mm ; 2300 mm ; 3000 mm

SCHEIDINGSWANDEN & CABINES

Zelfdragende houder van gegalvaniseerd staal

Bewegingshoek van de lamellen tot 90° naar 
beide zijden

Lamellen zijn verplaatsbaar: 
kunnen eenvoudig en snel worden verwijderd 
of vervangen

Gemakkelijke en snelle montage

Geen contact van goederenbehandelaars 
met lege ruimte

Laterale bescherming voor nog meer veiligheid

Conform ISO 14122-3 norm

Standaard kleur: Geel RAL 1004

Snel te installeren 
afsluiting

Voor zeer veilige 
behandeling van uw 
pallets op etage

Lamellendeuren

Veiligheidskantelhek

@ Poitou Rayonnages

@ Loraltec
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Praktisch voor markering binnen.

Plakband is bruikbaar op de meeste gladde, schone en 
niet vette dragers.

Kleuren: wit; geel; geel/zwart; zwart; oranje; rood/wit

Rollen: Lengte: 33 mm

 Breedte:  50 mm ; 75 mm

Maakt de 
verschillende zones 
gemakkelijk 
herkenbaar en 
zichtbaar

Zelfklevend plakband 

Voor ieder gebruik is de kleur conform de regelgeving

Vormen: rond, vierkant of rechthoekig, naar gelang de te 
geven informatie

Inkt anti-UV behandeld, lange levensduur

Stevige houder, voorgeperforeerd voor een gemakkelijke 
installatie

Conform AFNOR norm 

Gevat in zichtbaar rood PVC

Gemaakt van schokbestendig acryl of onbreekbaar 
polycarbonaat

Gebruik voor binnen en buiten

Bevestiging op muur of op staander Ø 50 à 85 mm

Verkrijgbaar in 90°; 180 °; 360 °

Hoeken aanpasbaar aan de te surveilleren ruimten

Heeft weinig ruimte nodig, voor nog meer veiligheid

Bevestiging op muur of plafond door schroeven, 
voorgeboorde gaten

Grote efficiency door een goede 
zichtbaarheid

Vergroot de verkeersveiligheid in uw opslagruimtes en omgeving

Platte spiegel Koepelspiegel

Bewegwijzering en aanwijzingsborden 

Spionspiegels 

BESCHERMING & VEILIGHEID
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Voor gebruik binnen en buiten

Zeer schokbestendig

Zwarte reflecterende banden voor een duidelijke 
zichtbaarheid

Stabiele sokkel met betonnen ballast

Schakelketting 8 mm anti-UV behan-
deld voor een langere levensduur

Kleuren: wit; blauw/wit; geel/zwart; 
zwart; fotoluminescent; rood; rood/
wit; bronsgroen.

Voor tijdelijk of permanent gebruik

Kunnen zowel binnen als buiten worden 
geïnstalleerd

Voorzien van 3 M reflecterende kleef-
banden

Steun met gegalvaniseerd paneel 
en magneten

Gemakkelijke en snelle bevestiging op 
ieder metalen deel

Paneel met markering, markering naar 
• GEVAAR (geel); 
• VERBODEN RICHTING (rood); 
• VERBODEN TOEGANG (rood); 
• PRIVE (rood)

Kleur: Zilver; gearceerd wit; blauw; 
donkerblauw; geel; zwart; 
gearceerd zwart; rood

Beschermen en beveiligen voorraden, 
machines en gebouwen op een 
efficiënte manier

Handig organisatiehulp-
middel voor uw 
opslagplaats

Echte bescherming tegen 
schokken voor de staanders 
in uw gebouwen

Voor tijdelijk 
afbakening tussen 
2 zones

Anti-schokbeschermers van polyurethaan 

PVC staanders
op sokkels 

Staander-
beschermers 

Magnetische 
steun 

BESCHERMING & VEILIGHEID

Belemmeringen

Buis diameter: 80 mm met voetplaten 150 x 150 x 15 mm

Hoogte x Lengte: 350 x 375 mm ; 350 x 750 mm ; 350 x 1000 mm ; 600 x 750 mm ; 
600 x 1000 mm ; 1200 x 750 mm ; 1200 x 1000 mm

Staanders: Hoogte: 900 mm 

 Diameter: 50 mm 

Riem: Lengte:  3 m ; 4 m

 Breedte: 50 mm 

Hoogte: 1100 mm

Diameter: 620 mm ; 820 mm

Kerndiameter:  160 x 160 mm ; 210 x 210 mm ; 
260 x 260 mm

Staanders

Hoogte: 1000 mm 

Diameter:  90 mm met sokkel 200 x 200 x 10 mm 
159 mm met sokkel 250 x 250 x 15 mm 
273 mm met sokkel 350 x 350 x 15 mm

Aanslagen

Diameter: 80 mm
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Werktafel, onderstel in hoogte instelbaar door hendel

Gelamineerd blad met 4 afwerkingen naar keuze die aan 
uw eisen voldoen qua ergonomie, duurzaamheid, 
sterkte en comfort

Tafel bakkendrager NE: voor horizontaal te plaatsen 
bakken of op verstelbare niveaus

Van 1 tot 3 bakkenniveaus in de hoogte

Zitplaats in hoogte instelbaar door lift, 
360° draaibaar, zadelzitting

Vernieuwende en lichte structuur

Een groot scala aan uitrusting voor de uitrusting die 
bij u past 
• Tussenplanken 
• Etiketrolhouder 
• Afvalzakhouder 
• Houder voor rol pakpapier 
• Bovenplank met verlichting

Ergonomische zitplaats, rugsteun van stof met vinyl M1 
bekleed staat voortdurend in contact met rug

Richt een werkplek in die het beste 
bij u past

Werkplek voor gereedmaken van bestellingen

Werkplek voor verpakking/inpakking

INRICHTING & MEUBILAIR
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Matten van rubber, dikte 14 mm, voorzien van kleine rondjes

Zeer goed bestand tegen slijtage

Toepasbaar bij transporttoestellen

Geluidsisolerend, antislip

Verschaffen veel comfort en verlichten 
het spierstelsel

Anti-vermoeidheidsmatten

INRICHTING & MEUBILAIR

Garderobekast met 2 « L » deuren in een zelfde zuil

Meubel met 2, 4 of 6 individuele vakken

Aanbevolen voor opslagruimte met variabele 
en seizoensafhankelijke samenstelling

Vergrendeling met hangslot, sleutelvergrendeling of 
codeslot

Kleuren:  structuur lichtgrijs RAL 7035; 
deuren blauw RAL 5015

Vergrendeling door slot of door hangslot

Esthetisch gewelfde deuren, kunnen niet omhoog gelift 
en zijn zeer veilig

Voor grote hygiëne ventilatie aan zijkant van de vakken

Vakken breedte 300 of 400 mm op elkaar

In zuilen van 3, 4 of 5 vakken op elkaar

Kleuren:  structuur lichtgrijs RAL 7035; 
deuren blauw RAL 5015

Voldoet aan de 
arbeidswetgeving

Maatvoering speciaal 
voor opbergen van 
helmen

Garderobekast 

Opbergvakken

Hoogte zuil: 1800 mm

Diepte vakken: 500 mm

Breedte van meubel:  
415 mm pour 2 vakken op elkaar; 
800 mm pour 4 vakken; 
1185 mm pour 6 vakken

Hoogte zuil: 1945 mm

Diepte vakken: 500 mm

Breedte van meubel:  
310 mm ; 590 mm ; 870 mm ; 415 mm ; 800 mm ; 
1185 mm
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Praktische en betrouwbare bakken voor 
goederenbehandeling

Voor stortgoed en voor snelle beschik-
baarheid van kleine producten

 Serie «pick-in»

 Serie «gerecycleerd»

 Serie «european»

Gemaakt van UV gestabiliseerd polypropyleen, 
voor levensmiddelen

Standaard maatvoering voor een eenvoudige verpakking op 
euro pallets

Conform Europese norm

Stapelbare bakken voor aanzienlijke ruimtebesparing

Bruikbaar met standaard NE bakkendragers

Gemakkelijke toegang tot producten door grote opening 
aan voorzijde

Kleuren: geel, blauw, rood

Materiaal geheel gerecycled polypropyleen

Steunpijlers ter versterking

Vlakke antislip onderkant, achter bevestigingshaken voor 
bevestiging aan panelen, geïntegreerde etikethouder

Kleur zwart

Materiaal HD polyethyleen voor intensief gebruik

Breed steunvlak voor een stabiele stapeling

Verkrijgbare toerusting: etikethouders voor zij- en voorkant; 
antislip onderkant; sluitklep voor vergrendeling; handgreep

Kleuren: blauw, geel, rood, groen

Breedte x Diepte: 600 x 400 mm ; 400 x 300 mm

Capaciteit in liters: 9 l. ; 12 l. ; 16 l. ; 20 l. ; 21 l. ; 30 l. ; 32 l. ; 45 l. ; 47 l. ; 60 l.

Hoogte x Breedte x Diepte (capaciteit in liters):

240 x 400 x 400 mm (28 l.) ; 250 x 600 x 400 mm (45 l.)

Hoogte x Breedte x Diepte (capaciteit in liters):

50 x 100 x 90 mm (0,3 l) ; 75 x 125 x 125 mm ( 1 l) ; 100 x 125 x 200 mm (2 l) ; 
125 x 150 x 225 mm (3 l) ; 125 x 200 x 300 mm (8 l) ;

Hoogte x Breedte x Diepte (capaciteit in liters):

54 x 103 x 89 mm (0,3 l) ; 75 x 103 x 160 mm ( 1 l) ; 125 x 150 x 230 mm (3 l) ; 
150 x 210 x 342 mm (8 l) ; 200 x 210 x 347 mm (11l) ; 200 x 315 x 500 mm ( 23 l)

 Stapelbare bakken

Tuitbakken 

BAKKEN & CONTAINERS
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Aan te grijpen door heftruck voor gemakkelijke behandeling

Verschillende hoogtes buizen zijn aanpasbaar aan de 
hoogtes van uw ladingen

In de compartimenten kunnen pallets toegevoegd of 
verwijderd worden zonder dat demontage nodig is

Neemt weinig ruimte in beslag bij ‘leeg terug’, 
vermindert transportkosten

Draagvermogen tot 1500 kg per niveau

Opstapelbaar 3/1

Hoogte: 1000 mm ; 1500 mm voor heftruck

Lengte: 1200 mm

Breedte: 600 mm

Voor iedere tijdelijke opslag met 
snelle plaatsing

Opzetframes voor pallets

BAKKEN & CONTAINERS

« L » sleden op de staanders bevestigd om de niveaus 
aan te passen aan de hoogte van de bakken

Bovenste laag is van gelast staalplaat voor een goede 
afwerking

Aangepast aan uw opslag van bakken 400 x 300 mm 
en 600 x 400 mm

Draagvermogen tot 25 kg per niveau

Draagvermogen tot 320 kg per element

In hoogte instelbaar om de 25 mm

Praktisch en onmisbaar

Goede hanteerbaarheid: 
• 4 wieltjes waarvan 2 met rem 
• handvat aan zijkant

Per zijde grote capaciteit voor bakken: 
• Tot 64 per kant, 128 bakken voor beide kanten 
•  Mogelijkheid voor 4 bakken op de sokkel

Draagvermogen tot 150 kg

Kleur wit

Een maximum aan 
bakken op een 
minimum aan ruimte

Bakken gerangschikt en 
altijd bij de hand

Stellingen bakkendragers Europese norm

Bakkendraagwagen

@Actiflip
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Bestand tegen zouten en zuren

Robuust en grote levensduur

Draagvermogen tot 470 kg

Opties: voet, deksel, markering of nummering op aanvraag.

Praktisch bij goederenbehandeling, 
opslag of bij herbruikbare verpakking

Kisten zijn gemakkelijk te reinigen en zijn hygiënisch 
en schoon

Verkrijgbaar met dichte of opengewerkte wanden

Eenvoudige montage

Praktisch, betrouwbaar en robuust

Structuur van generfd staalplaat met hoekbeslag

Draagvermogen tot 1500 kg 

Opstapelbaar 4/1

Uitrusting: Half deurs of antislip 
Standaard kleur: grijs RAL 7030

Gemakkelijke herkenning door opschrift op 2 halve deuren

UIC 435-3 erkend product

Verkrijgbaar in inklapbare versie met deksel

Draagvermogen tot 1500 kg 

Opstapelbaar 4/1

Hoogte x Breedte x Diepte: 780 x 800 x 1200 mm

Hoogte x Breedte x Diepte:  805 x 800 x 1200 mm (565 liters) 
805 x 1000 x 1200 mm (720 liters)

Hoogte x Breedte x Diepte: 
600 x 835 x 635 mm ; 600 x 1235 x 835 mm ; 700 x 1235 x 835 mm

Hoogte x Breedte x Diepte: 970 x 1240 x 835 mm

Voordelige en gerecycleerde kist Multi-inzetbare kist voor optimaal 
‘leeg terug’

Vereenvoudig uw tijdelijke 
opslaghandelingen

In heel Europa omwisselbaar

Laadkisten Plastic PEHD Laadkist Plastic inklapbaar

Kist metaal staalplaat Laadkist «Europool»

BAKKEN & CONTAINERS
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GOEDERENBEHANDELING

Functies: bruto / tarra / netto / totaal

Schaalverdeling 1 kg

Touchscreen, automatische en handmatige correctie naar 0

Bereik 200 uren met automatische onderbreking om 
energie te besparen

Bestelmogelijkheid voor COFRACT ijkingsrapport

Draagvermogen tot 2000 kg

Werken op batterij

Kunnen elektrisch de volgende ladingen heffen, 
verplaatsen, omdraaien of kantelen: spoelen, bakken, 
emmers, bidons, dozen, kuipen….

De wagen kan op maat worden ontworpen en 
gefabriceerd

Draagvermogen tot 200 kg 

Hefhoogte tot 2000 mm

Wielen van rubber en vorkrollen van polyurethaan

Hydraulische pomp

Draagvermogen tot 2500 kg 

Ideaal voor de controle van 
uw pallets voor expeditie

Licht en 
hanteerbaar, 
voor goederen-
behandeling 
zonder 
inspanning

Eenvoudige handling 
van pallets

Handmatige weger transpallet

Transportwagens

Transpallet standaard 

Vorken: L. 1150 mm x l. 180 mm 

Hefhoogte: 90 mm / 200 mm max

Vorken: L. 1150 mm x l. 520 mm

Hefhoogte: 85 mm / 200 mm max
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GOEDERENBEHANDELING

Steekwagen van stalen buizen met afneembare 
glijders

Veiligheidshandgrepen van hard plastic met 
veiligheidsboog

Laadschep van plaatstaal, op te schroeven en 
vervangbaar

Wielen van rubber of opblaasbaar, naaf met rollager

De schortplaat is gebogen en kan ronde producten 
zoals rollen, bidons, emmers, etc. vervoeren

Draagvermogen tot 300 kg 

Afwerking: Epoxy of aluminium gecoat

Met zijschotten en 4 plateaus van gegalvaniseerd 
metalen traliewerk 

Zijschotten maaswijdte 100 x 50 mm, plateaus 
maaswijdte 120 x 30 mm

Plateaus horizontaal instelbaar of gebogen met 
rand 23 mm naar boven of naar onder

2 verticale handgrepen, op te schroeven

4 zwenkwielen op TPE banden op plastic velgen, 
naaf met rollager en remmen op zwenkwielen

Draagvermogen tot 300 kg

4 plateaus en zijschotten van metalen traliewerk

1 vast plateau en 3 afneembare van melamine, 
bovenkant beuken effect

2 kleine en 1 grote kant met metalen traliewerk 
100 x 100 x 5 mm

2 vaste wielen en 2 zwenkwielen op TPE banden, 
centrale naaf met rollager

Draagvermogen tot 600 kg

Draagvermogen tot 90 kg per plateau

Instelbaar plateau om de 100 mm

Conform Europese EN 1757-3 norm

Voor transport van 
zware en hoge 
pakketten

Praktisch voor 
transport van de 
pakketten tussen de 
verschillende 
werkplekken

Voor gemakkelijk en 
veilig vervoer van 
producten en 
pakketten

Steekwagen van stalen buizen 

Transportwagens voor gereedmaken 
van bestellingen 

Hoge plateauwagen 

Hoogte x Breedte: 1300 x 580 mm

Laadschep: 320 x 250 mm

Hoogte: 1630 mm

Diepte: 610 mm

Breedte: 650 mm ; 1250 mm
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GOEDERENBEHANDELING

Ontworpen met 4 inkepingen voor palletdrager

Voor houten of gazen pallets

2 vaste wielen en 2 zwenkwielen van polyamide met 
rem, naaf met rollager

Rolt gemakkelijk en laat geen sporen na, wielen 
bestand tegen bijtende stoffen

Transport per trein is mogelijk met optionele dissel en 
bevestigingsgordel

Draagvermogen tot 1000 kg 

Conform 1757-3 norm

5 afneembare plateaus open frame voorzien van 
15 bakken 600 x 400 x 145 mm

15 plastic bakken 600 x 400 x 145 mm 

Plateaus zijn kantelbaar van 15° tot 30°

4 zwenkwielen met TPE banden, naaf met rollager

Draagvermogen tot 250 kg 

Draagvermogen tot 60 kg per plateau 

Instelbaar plateau om de 150 mm 

Conform 1757-3 norm

1 vast plateau in melamine, bovenkant beuken 
effect

3 gazen kanten maaswijdte 100 x 100 x 5 mm

2 zwenkwielen en 2 vaste wielen met TPE banden, 
centrale naaf met rollager

Draagvermogen tot 600 kg

Conform 1757-3 norm

Ergonomische behandeling van pallets

Ideaal voor picking 
en voor het 
gereedmaken van 
bestellingen

Voor het transport 
van omvangrijke 
pakketten

Palletwagen

Wagentje voor plastic bakken 

Pakkettenwagen 

Hoogte: 282 mm

Breedte x Diepte:  810 x 610 mm ; 1010 x 810 mm ; 
1210 x 810 mm ; 1210 x 1010 mm

Hoogte: 1630 mm

Diepte: 610 mm

Breedte: 650 mm ; 1250 mm

Hoogte: 1800 mm

Breedte x Diepte: 1000 x 700 mm ; 1000 x 800 mm ; 1200 x 800 mm
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VERKOOPRUIMTE

TECHNISCH

Bijzonder geschikt voor producten van aanzienlijke 
grootte

Verschillende liggerprofielen passen bij de op te 
bergen producten: rechthoekig, bandendrager, 
kledinghanger, Z-vorm, getrapt.

Een scala aan legborden die passen bij de vereis-
ten van uw branche: gaas, spaanplaat, melamine, 
staalplaat.

Draagvermogen tot 1500 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 25 mm

Conforme  Europese FEM 10.2.02 norm

Voor installatie in winkel of opslagplaats of voor 
een mix daarvan

Stelling met liggers ACTIVOL 

STELLINGEN & OPSLAG

Hoogte stellingen: van 1000 mm tot 7500 mm per stap van 250 mm

Lengte: 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 2250 mm ; 2500 mm ; 2700 mm ; 3000 mm

Diepte: 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 900 mm ; 1000 mm ; 1100 mm ; 1200 mm

@ Spade Equipements

@ Actiflip
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Realisatie op maat

@ Actiflip

@ Actiflip

@ Actiflip

@ Actiflip
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STELLINGEN & OPSLAG

Eenvoudige en uitbreidbare stelling met veel verschillende 
inrichtingsmogelijkheden

Niveaus kunnen worden toegevoegd of verwijderd, 
al naar gelang de samenstelling van de opslag

Voor verschillende maten van op te bergen pakketten zijn 
verschillende bovenzijden van legborden verkrijgbaar

Eenvoudige montage door ineenvoeging

Draagvermogen tot 2500 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 62,5 mm of 31,25 mm

Om te passen bij uw huisstijl is een grote keuze aan 
kleuren beschikbaar

Praktisch, efficiënt en robuust

Het scala aan toerusting is geschikt voor een groot aantal 
commerciële mogelijkheden 

Speciaal ontworpen maatvoering om de prijs/kwaliteit 
verhouding te verbeteren

Door het montageconcept is installatie in etages mogelijk.

Standaard kleur: Afwerking gegalvaniseerd

Draagvermogen tot 350 kg per niveau

In hoogte instelbaar om de 50 mm

Conform Europese FEM 10.2.06 norm

Om te passen bij uw huisstijl is een grote keuze aan 
kleuren beschikbaar

Hoogte stellingen: van 1000 mm tot 3000 mm in veelvouden van 250 mm

Lengte: 750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Diepte:  300 mm ; 366 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 
1000 mm ; 1200 mm 

Hoogte stellingen: van 1000 mm tot 7500 mm in veelvouden van 250 mm

Lengte: 750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Diepte: 300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm

Ideaal voor uw voorraden

Bedoeld voor het onderdelenmagazijn

Buislegbordstelling ACTIFLIP 

Plaatstalen legbordstellingen ACTIVANCE 

@ Classotech

@ Avas Equipement
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STELLINGEN VOOR VOORRAADOPSLAG & VERKOOPRUIMTE

Absoluut ruimtebesparend: doordachte oplossingen voor 
al uw inrichtingen voor opslag

Installaties: standaard rek, opeengestapeld, 
met dynamisch vlak of voor spoelen

Een complete uitrusting in de omgeving van het rek voor 
100% veiligheid

Voor installatie binnen: gecoate versie, voor installatie 
buiten: gegalvaniseerde afwerking

Tot 4 pallets per niveau

In hoogte instelbaar om de 50 mm

Conform Europese EN 15512, EN 15635, EN 15620, 
EN 15629 en EN 15878 normen

Gepatenteerd zelfblokkerend spiesysteem

Een scala aan uitrustingen en oplossingen voor uw 
opslagruimte

Voor installatie binnen: gecoate versie, voor installatie 
buiten: warm gegalvaniseerde afwerking

Draagvermogen tot 5 ton per arm

In hoogte instelbaar om de 76 mm

Hoogte: tot 12810 mm

Breedte: 1800 mm ; 2200 mm ; 2700 mm ; 3300 mm ; 3600 mm

Diepte: 750 mm ; 900 mm ; 1100 mm

Hoogte: de 2000 mm tot 12000 mm

Breedte: de 400 mm tot 3000 mm

Diepte: tot 3600 mm

Rek voor voorraadopslag en magazijn.
Bedoeld voor een geoptimaliseerde opslag 
van pallets

Uitstekend geschikt voor producten en 
materialen van grote lengte

Palletstelling 

Draagarmstelling ACTICANT 

@ Actiflip

@ Actiflip



VERKOOPRUIMTE

84

Afstand tussen de staanders zijn aanpasbaar aan 
specifieke inrichtingen

Uitgebreid gamma vloerplaten en toebehoren die 
beantwoorden aan uw behoeften

Robuuste structuur: op de etage kan kantoorruimte of 
opslagruimte worden geïnstalleerd 

Voorzien van een « ERP » leuning en trap voor toegang tot 
kantoor of opslagruimte op de etage

Eenvoudige montage

Draagvermogen tot max.1000 kg/m²

CE-markering 

Conform Eurocodes III en Europose FEM 10.2.02 normen

Een breed pallet passend bij de kleuren van uw huisstijl is 
beschikbaar

Gebruik de gehele hoogte voor inrichting van 
uw verkoop- en opslagruimte

Tussenvloer voor opslag ACTIFLOOR 

STELLINGEN VOOR VOORRAADOPSLAG & VERKOOPRUIMTE

Samen met u, onderzoeken we DE ideale inrichting 
van uw ruimten om deze renderend te maken.

@ Classotech

@ Classotech

@ Ouest Rayonnage@ Adetech

@ Adetech @DDI Rayonnage
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Gondolastellingen ACTIMAG 

Veel presentatiemogelijkheden voor merchandising

Eenvoudige montage door inhaken

Een gamma dat zich kenmerkt door flexibiliteit en 
uitbreidbaarheid

Efficiency in presentatie

Hoogte: van 1000 mm tot 3000 mm

Breedte: 450 mm ; 650 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ; 1330 mm 

Diepte: 200 mm ; 300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm 

INRICHTING & MEUBILAIR

Wij begeleiden u bij de inrichting van 
uw verkoopruimte.

@ Actiflip@ Ouest Rayonnage

@ Classotech

@ Classotech @ Classotech

@ Classotech
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Inklapbare opzetframes van hout

Voldoen aan fytosanitaire exporteisen 

Gemaakt van harshoudend hout

Inklapbaar door 4 scharnieren, neemt een minimum aan 
ruimte in beslag

Direct transport van opslag naar display mogelijk

Beschikbare accessoires: scheiders, opstapelhoeken, 
verhogers, etikethechters of etiketdragers

Conform NIMP15 norm

Verander pallets snel in  
kisten voor stortgoed

Hoogte: 200 mm

Breedte x Diepte:  600 x 400 mm ; 600 x 800 mm ; 
800 x 1200 mm ; 1000 x 1200 mm

INRICHTING & MEUBILAIR

Geef aan uw klanten en uw medewerkers de 
mogelijkheid hun persoonlijke spullen op te bergen

Deuren van acrylglas 8 mm, opening tot 90 °

SAFE O MAT vergrendeling met sleutel; modellen 
met twin-coin muntsysteem (1 of 2 €), met incasso, 
met nummersysteem, met armbandjes

Afsluitbare vakken 
met veel ruimte

Garderobevakken 

Hoogte vakken: 1375 mm (3 vakken) ; 1750 mm (4 vakken)

Hoogte staanders: 510 mm ; 380 mm

Breedte vakken: 360 mm

Breedte zuilen: 820 mm (2 vakken) ; 1220 mm (3 vakken)

Diepte: 460 mm 

Vlakke spiegel van acryl, helder zicht, sterker dan glas

Rugomhulsel, ter bescherming van het spiegeloppervlak

Telescopische bevestiging op muur

TÜV gecertificeerd

Stevige of soepele panelen

Verschillende vormen, naar gelang gebruik

Conform NF X 08-003, NF ISO 6309, ISO 3864 en 
ISO 7010 normen

Houd een wakend oog op uw 
winkelrekken

Een goede zichtbaarheid met passen-
de  informatiedragers

Spionspiegel Bewegwijzering 
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CONTAINERS & GOEDERENBEHANDELING

Aluminium treden, antislip groeven, L. 800 mm

Platform voorzien van trapleuning met afstap aan 
zijkant of voorkant

2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen Ø 125 mm

Trap met dubbele opstap op aanvraag verkrijgbaar

Veilige toegang 
tot aan de hoogste 
voorraadniveaus

Trappen met wielen 

Hoogte: van 3 tot 15 treden
710 mm ; 940 mm ; 1170 mm ; 1400 mm ; 1640 mm ; 1870 mm ; 2100 mm ; 
2330 mm ; 2560 mm ; 2800 mm ; 3030 mm ; 3260 mm ; 3490 mm

Breedte werkplatform: 520 mm

Diepte werkplatform: 760 mm

Wielen van rubber en vorkrollen  
van polyurethaan

Hydraulische pomp

Hefhoogte regeling: 
85 mm min. / 200 mm max.

Vorklengte 1150 mm, breedte 520 mm

Eenvoudig in gebruik met een beveiligd 
besturingssysteem

Zeer stabiel met uitstekende grip op de vloer 
dankzij op schokdempers gemonteerde 
aandrijfwielen

Een scala aan heftrucks: handmatig 
bediende, semi-elektrisch, elektrisch, 
passend bij uw gebruik

Vorken L. 1 190 mm, breedte 560 mm

Eenvoudige dagelijkse 
pallethandling.

Ergonomisch verantwoord 
en efficiënt tot aan het 
einde van de lijn

Transpallet standaard

Transpallet met grote hefhoogte, 
elektrisch of handmatig
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Gazen bak

CONTAINERS & GOEDERENBEHANDELING

Inklapbare voet van buizen Ø 25 mm, breedte 300 mm

Bevestiging van bak op de structuur d.m.v. clips

Gaaswijdte van bak 30 x 40 mm

Epoxy gecoat afgewerkt of glanzend wit verzinkte bekle-
ding optioneel beschikbaar

Draagvermogen tot 50 kg

Frans productieproces

Verkrijgbare accessoires: scheiders, opstapelhoeken, 
verhogers, etikethechters of etiketdragers

Gaascontainer Inklapbaar op wielen

Uw producten die uit voorraad moeten worden 
gehaald direct bij de hand, ideaal voor 
de uitverkoop

Draadmand

Hoogte x Breedte x Diepte : 
900 x 1000 x 800 mm

Variabel in hoogte door een in de hoogte verplaatsbaar 
niveau

Structuur draad Ø 5 mm, Maaswijdte zijkant 120 x 45 mm

Epoxy gecoat afgewerkt of glanzend wit verzinkte 
bekleding optioneel beschikbaar

Nuttig draagvermogen: 110 kg

Mand van glanzend verzinkte staaldraad

Leverbaar met scheiders, etikethouders of basis op wielen

Mand enkel, dubbel of maxi formaat

Opstapelbaar

Frans productieproces

Inklapbaar, optimaal voor ‘leeg terug’

Onmisbaar voor doe-het-zelf of niet verpakte 
producten

Afmetingen: naar gelang modellen 
Hoogte: 250 mm  ; 300 mm ; 450 mm

Breedte: 490 mm ; 640 mm ; 950 mm ; 1280 mm

Diepte: 400 mm ; 500 mm ; 550 mm ; 600 mm



89

CONTAINERS & GOEDERENBEHANDELING

Stapelbare transportwagen

Magazijnwagens

3 modellen verkrijgbaar: stapelbare, met dubbel niveau 
en voor lange lasten

Verkrijgbaar met geplastificeerd antislip, vochtwerend of 
met traliewerk

Hanteerbaar en ergonomisch dankzij de wielen met grote 
doorsnee, 2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen

Ketting voor bevestiging aan muur en muntsysteem voor 
1 € optioneel verkrijgbaar

Draagvermogen tot 400 kg of 500 kg 

Conform Europese 1757-3 norm

Afwerking: Bekleding epoxy blauw RAL 5007, 
Pas uw wagens aan aan de kleuren van uw huisstijl

Wagen met inklapbare rug, neemt weinig plaats in en 
praktisch op te bergen

Ontgrendeling van de rug door simpele drukuitoefening

Plateau van melamine beukenkleur of plateau van 
aluminium plaat

Draagvermogen tot150 kg

Afwerking: Bekleding epoxy blauw RAL 5007 in aluminium

Praktische en hanteerbare transportwagens 
voor uw producten

Voor transport van voorraadopslag naar 
winkel of voor gemakkelijke behandeling 
van pakketten

Afmetingen van wagens: 
Hoogte: 850 mm Breedte: 500 mm Belasting: 400 kg

Hoogte: 1000 mm Breedte: 600 mm Belasting: 500 kg

Hoogte: 1000 mm Breedte: 700 mm Belasting: 500 kg

Afmetingen van wagens: 
Hoogte: 850 mm Breedte: 500/320 mm Belasting: 300 kg

Hoogte: 715 mm Breedte: 355 mm Belasting: 300 kg

Afmetingen van wagens: 
Hoogte: 930 mm Breedte: 815 mm Lengte: 470 mm
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Onderstellen zijn stapelbaar voor ‘leeg terug’ transport 
12 rolcontainers nemen plaats in van 2

Verpakkingen gemakkelijk plaatsbaar door draden in 
de lengte

Plaatstalen gelaste etikethouder op zijwand, instelbare 
stoffen riemen

Accessoires: Uitneembaar achterhek, horizontaal plateau 
met 70 kg draagvermogen, beschermhoes

Eenvoudige montage

Draagvermogen tot 500 kg

Geprofileerde schortplaat van rubber

Antislip op laadschep

Opblaasbare wielen, naaf met rollager

Draagvermogen tot 350 kg

Afwerking: epoxy, blauw RAL 5007

Buitenmaten: 
Hoogte: 1850 mm Breedte: 800 mm Diepte: 720 mm

Dimensions utiles : 
Hoogte: 1650 mm Breedte: 780 mm Diepte: 660 mm

Maaswijdte achterkant: 170 x 30 mm Maaswijdte zijkanten: 315 x 100 mm

Afmetingen naar gelang model:
Draagvermogen Hoogte Breedte Laadschep

250 kg 1 150 mm 590 mm 150 x 480 mm
350 kg 1 150 mm 650 mm 150 x 450 mm
350 kg 1425 mm 650 mm 150 x 450 mm

Bespaar op ‘leeg terug’ dankzij de 
rolcontainer met demonteerbare wanden

Ergonomisch en veilig, voor het op display 
zetten of het lossen van zendingen

Rolcontainer met demonteerbare wanden

Steekwagen voor elektrische apparaten

STELLINGEN VOOR VOORRAADOPSLAG & VERKOOPRUIMTE

Een greep uit ons assortiment aan modellen, 
ontworpen om het best aan uw 
goederenbehandeling te beantwoorden.
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A. Stellingenrij
B. Gang met stellingen
C. Balk met 4 opslagniveaus en vloer



  










 

Terminologie en definities

Stellingen voor lichte lasten
Aanbevolen voor opslag en opbergen 
van kleine onderdelen, al dan niet 
verpakt, dozen, bakken, archieven, 
dossiers, schroeven, …. 
handmatige goederenbehandeling.

Staanders:
Verticale profielen waarop de 
legborden worden bevestigd

Legborden:
•  Bevestigd op de staanders door directe 

aanhaking, clips of door koppeling
• Maken het mogelijk het opbergniveau van de stelling te bepalen
•  Kunnen in hoogte worden afgesteld door middel van perforaties aan de 

staanders
•  Verschillende soorten legborden zijn verkrijgbaar: 

- Buislegborden van staal, kunststof of Duralinox 
- Plaatstalen structuur 
-  Gecoate of gegalvaniseerde afwerking, al naar gelang keuze of gebruik.

Stellingen voor halfzware en zware lasten
De stellingen voor halfzware lasten zijn bedoeld voor opslag van omvangrijke, 
niet behandelde producten (heftruck, vorkheftruck, ....).
De stellingen voor zware lasten worden gebruikt voor zware lasten op pallets 
of behandelde goederen in box op heftruck of vorkheftruck.
Een complete stellingeninstallatie bestaat uit een of meer rijen stellingen 
die bestaan uit een of meer balken waarin een of meer opslagniveaus zijn 
geplaatst. De stellingen zijn van elkaar gescheiden door een gang (passage) 
als tussenruimte

 Jukken
 •  Basisstructuur van de stelling waarop de opslagniveaus zijn bevestigd. 
 •  Verticale profielen, onderdelen zijn aangepast aan de inrichting van 

de installatie, met elkaar verbonden door horizontale en diagonale 
schoren. 

 •  De jukken zijn voorzien van voeten, geperforeerde metalen voetplaten 
voor een juiste verdeling van de lading en voor bevestiging van het 
geheel aan de grond.

 •  De jukken bevinden zich aan het uiteinde van de rij of tussen 2 travees

 Liggers of langsliggers
 •   Lengteliggers van verschillende afmetingen, naar gelang de last die 

moet worden opgeslagen. Worden bevestigd op de staanders van de 
jukken om de opslagniveaus te creëren waarop pallets of producten 
worden gelegd.

 •  Bevestiging van de liggers op de staanders van de jukken vindt plaats 
door connectoren, met verbindingsklauwen, aan uiteinde gelast.

 •  Bevestiging van de liggers op de staanders van de jukken is beveiligd 
door het gebruik van veiligheidspennen.

 Spoelendragers
  Accessoire bevestigd op de liggers voor het gemakkelijk opbergen en 

behandelen van spoelen of rollen in het algemeen.

 Verhoogde dwarsbalken

 Dwarsbalken voor verdeling van lasten
  Metalen buizen geplaats in de diepterichting van een opslagniveau. 

Voor een betere verdeling van de last en het verhinderen van zijwaarts 
doorknikken van de liggers.

  Legborden: hout, metaal, draad, buizen, gazen of rooster
 •  Legborden zijn vooral aanbevolen voor de opslag van kleine, niet 

verpakte goederen.
 • Legborden van hout: voordelige versie.
 •  Legborden van draad: licht om te manipuleren met capaciteit voor 

aanzienlijke lasten.
 •  Legborden van buisstructuur of gaas: voor installaties voorzien van 

« sprinkler ».
 •  Legborden roosterstructuur: vereist voor bepaalde bedrijfsactiviteiten

 Afschermers voor vaten
  Voor de opslag van vaten en andere producten op een zelfde 

opslagniveau.

 Dwarsbalken voor dragen van pallets
 •  Worden gebruikt bij opslag van pallets van verschillende dieptes in 

een zelfde ruimte.
 • Maken het leggen van legborden overbodig.

 Legborden van metaal: Cf legborden 

 Jukbeschermers
  Verplicht voor iedere stelling in een magazijn met verkeer van 

transportwagens en machines voor goederenbehandeling, ter 
bescherming tegen stoten.

 Jukbeschermers
   Voorkomt stoten door gebruik van machines voor goederenbehandeling.

  Dwarsbalken voor paden of samenvoegend tussenstuk
  Voor een regelmatige tussenruimte tussen de rijen van de stellingen en 

een goede stevigheid van het geheel.

A

B C
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Normen en aanbevelingen

ACTIFLIP stelt haar expertise tot uw 
beschikking om de best passende oplossing voor uw 

professionele ruimtes te ontwikkelen.
Door onderschrijving van een ethisch handvest 

verbinden de bij het netwerk aangesloten bedrijven 
zich u informatie te verstrekken over normen en 

aanbevelingen die van kracht zijn voor het relevante 
productenaanbod. 

Gecertificeerde producten betekenen voor u de 
garantie op juistheid van controles en fabricage 
volgens benoemde criteria. Certificering is geldig 

voor ontwikkelde producten die conform zijn aan het 
exemplaar dat voldeed bij de testen

 Opslag
De in Europa van kracht zijnde normen voor staalconstructies in de bouw 
zijn de EUROCODE III-normen. Sinds 2009 zijn de voorschriften voor 
palletstellingen geregeld in EN 15635, EN 15629, EN 15512, en EN 15878 
normen. De voorschriften voor handmatige opslag zijn geregeld in de FEM 
10.02.06 en EN 15635 en EN 15878 normen.

De EN 15635 norm (opslagsysteem van staal – Gebruik en onderhoud van 
opslagsysteem) heeft met name betrekking op de gebruiker en de installateur.

Deze normen en aanbevelingen bekrachtigen dat fabricage conform de juiste 
criteria voor constructie en stevigheid hebben plaatsgevonden en schrijven 
controles voor voor de volgende structuren:

•    bij nuttige last: de doorbuiging van liggers en dwarsbalken; de horizontale 
verplaatsing van knooppunten van de constructie; de rotatie van de open 
profielen, overhelling 

•  bij bezwijkbelasting (veiligheidscoëfficiënt van 1,4 of 1,5 naar gelang 
toepassing): de stabiliteit van de structuur; de spanningen in de 
staanders, de liggers en dwarsbalken (grens van plastisch moment, van 
afschuifkracht en van gecombineerde normaalkracht, …); de weerstand 
van de connectoren tegen afschuifdruk; het niet voorkomen van instabiliteit 
(buiging, lozing, ..).

Effecten waarmee rekening wordt gehouden in de berekeningen:

•  Secundaire effecten, d.w.z. het effect van verplaatsing van de staanders op 
het vermogen van de staanders om druk op te vangen

•  De moment-rotatie curve van de verbindingen van de liggers of van de 
legborden op de staanders

•  De moment-rotatie curve van de verbindingen van de staanders op de 
betonvloer

•  De onbuigzaamheid ten opzichte van de afschuifdruk van de elementen 
van de kruisschoren.

• Niet loodrechte stand van de staanders

• Tekortkomingen van de kruisschoren

• Onvolkomenheden in rechtheid van de staanders

• Reële belasting van liggers en legborden.

Er is ook regelgeving voor het gebruik van de installaties: ED 771, uitgebracht 
door de INRS (Frans onderzoeks- en veiligheidsinstituut, dat zich bezighoudt 
met preventie van arbeidsgerelateerde ongelukken en ziekten). Regelgeving 
die is bedoeld om het aantal arbeidsongevallen tijdens het gebruik van vaste 
stellingen te reduceren. Deze regelgeving behandelt het ontwerp en het 
gebruik van stellingen (vaste en dynamische).

EG markering voor tussenvloer Omega PF04
De Manorga tussenvloer voor opslag Omega PF04 is conform de Europese 
regel EG n°305/2011 aangaande de EG markering van alle dragende stalen 
structuren berekend o.b.v. de Eurocodes. Met deze markering en met 
het controlecertificaat voor productie in fabriek dat is afgegeven door het 
orgaan TUV Rheinland wordt aangetoond dat de Europees geharmoniseerde 
EN1090-1 en 1090-2 normen op technisch gebied worden nageleefd. 
De uitvoerklasse is EXC 2.

 Verwijderbare scheidingswanden
Het CERFF certificaat bekrachtigt de volgende fabricagecriteria voor de 
verwijderbare scheidingswand:

• De verwijderbaarheid
• De weerstand tegen stoten
• De stevigheid en stabiliteit
• De geluidsisolatie

Het CERFF certificaat voor verwijderbare scheidingswand heeft alleen 
betrekking op het product, d.w.z. de scheidingswand omschreven door de 
constructeur. Dit mag niet worden verward met de O.P.Q.C.B. N° 434 waarin 
de geschiktheid van een onderneming om scheidingswanden te fabriceren 
en te implementeren wordt aangegeven.

  Retentie, bescherming van het milieu
De installaties geklasseerd voor bescherming van het milieu moeten voorzien 
in een retentievoorziening conform het besluit van 2 februari 1998.
Iedere onderneming is gehouden het risico op vervuiling te voorkomen en is 
verplicht vervuilende producten in retentie op te slaan.

 Veiligheidskasten multi-risico en met geïsoleerde wanden:
•   Conform de HACCP regelgeving, materiaal is roestvast, duurzaam, 

vermindert niet in kwaliteit.

• Uitstekend bestand tegen corrosie (vocht, zout, zuren, etc.)

•  Bestand tegen temperaturen van -40°C tot + 80°C. Beperkte condensatie.

•  Schoonmaak, desinfectie: snel en efficiënt, ter voorkoming van ieder risico 
op besmetting

•  Materiaal van synthetisch hars geschikt voor levensmiddelen, zonder 
cadmium.

 Veiligheidskasten multi-risico en met geïsoleerde wanden
•  Voor uw brandbare, giftige, schadelijke of corrosieve producten, individueel 

getest conform de Franse NF EN 14470-1 norm.

• 30 minuten vuurbestendig

•  Vuurbestendigheidstest voor ieder model door het MPA Dresden 
laboratorium: Serie « NF EN 14470-1 / Type 30 ».

 Meubilair voor werkruimte
Fabricage en controle conform ISO 9001 et ISO 14001 standaarden.
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HULP BIJ HET DEFINIËREN VAN UW PROJECTEN

We houden rekening 
met uw wensen en hebben oog 

voor uw veiligheid.

Wist u dat?
De gebruiker is gehouden alle nodige maatregelen te treffen die de 
veiligheid van zijn personeel garandeert tijdens het gebruik en het 
onderhoud van de stellingen. 
Gedurende de levensduur van de stellingen dienen periodiek en 
regelmatig controles op uw installaties uitgevoerd te worden

Visuele controles:
In het kader van risico-evaluatie dienen wekelijks of in een ander regelmatig 
interval controles te worden uitgevoerd. 
Een formele registratie van operaties dient te worden bijgehouden.  

Signalering:
Ieder gebrek of iedere schade moet onmiddellijk aan de verantwoordelijke 
voor de veiligheid van de opslagsystemen worden gesignaleerd. 

Expertise:
Jaarlijks dient een controle te worden uitgevoerd door een vakkundig en 
technisch geschoold persoon. Een geschreven rapport met opmerkingen 
en voorstellen voor noodzakelijke acties dient afgeleverd te worden aan de 
verantwoordelijke voor de veiligheid van de opslagsystemen. 

Herstelling:
Zorg ervoor dat ieder schadegeval dat onmiddellijke actie behoeft snel 
wordt behandeld door het beschadigde onderdeel te vervangen door een 
identiek onderdeel afkomstig van dezelfde fabrikant. 

Montage en onderhoud:
Tot uw dienst voor:

• Montage van nieuw materiaal en herinrichting

• Audit op maat voor installatie op locatie ..

• Onderhoud van de stellingen
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RAL 5015

RAL 5010

RAL 5018

RAL 6011

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7024

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1013

RAL 2004

RAL 1028

RAL 3000

Vertaling index
INDUSTRIE  ................................................................................................................ 6-7

Afvalbakken  ............................................................................................................... 29
Afvalcontainers van PEHD  ........................................................................... 29
Anti-doorval-rooster  .......................................................................................... 24
Beschermende buffers van polyurethaan  ...................................... 16
Beveiligde stellingen  .......................................................................................... 27
Bewegwijzeringsborden  ................................................................................. 25
Buislegborden  ......................................................................................................... 17
Bureaustoelen  ......................................................................................................... 30
Dientafel  ........................................................................................................................ 32
Draagarmstellingen cantilever ACTICANT  .................................... 19
Dynamische legbordstellingen en transportsystemen  ....... 13
Elektrisch of handmatig heftruck  ........................................................... 36
Gaaslegborden  ...................................................................................................... 17
Garderobekast monobloc voor propere industrie  .................. 33
Garderobekast monobloc voor vervuilende industrie  ......... 33
Gegalvaniseerde buislegbordstelling ACTILINE  ....................... 10
Gereedschapswagen  ....................................................................................... 32
Grenen legborden  ............................................................................................... 17
Hoogtewerker voor binnen  ......................................................................... 37
IJzeren beschermers voor jukken, hoeken en zijkanten  ...... 16
IJzeren veiligheidsrail  ........................................................................................ 25
Industriële scheidingswand  ............................................................... 22-23
Industriële werktafels  ........................................................................................ 30
Jukbeschermers van polyethyleen ....................................................... 16
Kast voor fytosanitaire producten  ......................................................... 28
Kast voor informatica  ....................................................................................... 32
Kast voor machine  .............................................................................................. 31
Kasten met vleugeldeuren  ........................................................................... 31
Ladenkasten  ............................................................................................................. 31
Lichte stellingen  ..................................................................................................... 27
Markering  .................................................................................................................... 24
Mobiele handmatig bediende heftafels  ............................................ 37
Palletiseerbare cabine voor buiten  ....................................................... 21
Palletiseerbare werkcabine  ......................................................................... 21
Palletstellingen ACTIRACK  ................................................................. 14-15
Plaatstalen legbordstellingen ACTILONE  ....................................... 11
Plaatstalen legbordstellingen ACTIVANCE  ................................... 11
Plastic retentiebakken  ..................................................................................... 26
Platformaanslagen  .............................................................................................. 17
Polyurethaan anti-schokbescherming  .............................................. 25
Rek met ingebouwde retentie  .................................................................. 27
Rekdeuren  .................................................................................................................. 24
Retentiebakken van metaal  ........................................................................ 26
Retentiekast van polyethyleen  ................................................................. 28
Retentieplatform van plastic of ijzer  .....................................................26
Roosterlegborden  ................................................................................................ 17
Steekwagen voor vaten  ..................................................................................26
Steekwagens  ........................................................................................................... 35
Stelling met langsliggers ACTIVOL  .......................................................12
Stellingen buisstructuur Actiflip  ............................................................... 10
Stellingen buisstructuur ACTIPLUS ......................................................12
Stellingen en laden COMBI  ......................................................................... 18
Transpallet met grote hefhoogte,  
elektrisch of handmatig  .................................................................................. 36

Kleuren 
van rekken, wanden en 
verdiepingsvloeren
Een ruim palet aan kleuren ter uwe beschikking. 
Harmoniseer uw inrichting met uw huiskleuren. 
Gepersonaliseerde producten volgens uw wensen.

Beschikbare RAL kleuren

andere kleuren op aanvraag.

Standaard kleuren Actiflip:

Beschikbare optie kleuren:

RAL 7016

RAL 7040

RAL 5022
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Veiligheidskasten multi-risico en met  
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Verplaatsbare scheidingswanden  .........................................................  20
VERTICAL stellingen  .........................................................................................  18

ADMINISTRATIEF ......................................................................................  38-39
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ACTIVOL met langsliggers en legborden  
voor halfzware lasten  ........................................................................................  43
Dienwagens  ..............................................................................................................  45
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Kuipstoel, plastic  ..................................................................................................  48
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Mobiele stelling ACTIFLIP  ............................................................................  41
Omklapbare veelzijdige tafel  ......................................................................  47
Opstapkruk mobil step  ...................................................................................  46
Postvakkenkast met sleuven .....................................................................  49
Receptiebalies  ........................................................................................................  53
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Signaleringsbord  ...................................................................................................  48
Steekwagen voor stoelen  .............................................................................  45
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Vaste trapjes ..............................................................................................................  46
Veelzijdige tafel met inklapbaar onderstel  ......................................  47
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Veiligheidskast Brandwerend en anti-diefstal  .............................  53
Verplaatsbare hoekpanelen  ........................................................................  55
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LOGISTIEK  ........................................................................................................  56-57
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