
SMARTLAGER-HYLLA

v/Cato Johansen                    Tlf. +47 99 62 82 52                        3292 Stavern

Vi søker forhandlere for våre
produkter i hele landet.
Ta kontakt.Importør/forhandler:

- Kunne du tenkt deg et hylle system, men syntes hylle- beinene, ødelegger for gulvplassen, og muligheten for å fylle gulvet med f.eks europaller eller 
   andre større enheter.   Og at det blir altfor trangt og komme inn med jekketralla?
- Ja, da har vi løsningen og vil gjerne hjelpe deg!!!
- Vårt hylle system ,henges opp , innvendig i taket i containeren, i kroker som allerede er sveiset fast der originalt.   
- Det tar deg bare et par min. og montere hyllene, og så kan et av dine plassproblemer være løst.
- Smart enkelt og ganske genialt, eller hva?
- Det syntes vi også, og kan tilby hyller reoler med 3 hylle med dybde ca 40 eller ca 60 cm. Lengden bestemmer du selv.  Braketten er ca 145 cm høy.
  Fri lagring høyde fra gulv til hylle braketten er ca 90 cm.i standard container.
- Lengden på hyllen kommer ann på hva slags tre-produkt du vil bruke til hylle brakettene våre, og hvor mange hylle braketter du vil kjøpe av oss.
  (altså hvor stiv/solid hylle du vil ha.  Du må ha minst 2 stk braketter.!!(de selges enkeltvis)
- Vi selger stålbrakettene, trepanelet kjøper du selv ,hos din lokale trelasthandler, dette for å spare frakt-kostnader.
- Evt  så bruker du noe du har liggende selv.   Du kan bruke alt i fra vanlige terrassebord, hobbyplater, til 2x8.valget er ditt.
- Vi har også hyllereoler for rør el. med 4 hyller, med vinkling på 30grader  og en dybde på ca 45 cm.
- Vi selger også alle disse brakettene, uten opphengkroker, slik at du kan montere dem på en vanlig tre/betong vegg osv.

Er du lei rotet i din 20-30-40-45 fot ISO/Ships container?

Monteres på 

1- 2- 3

Oppkjøringsrampe 
for lettere innkjøring
i containeren.
Aluminium/stål.
(87x146,5cm) 

Hyllereol for
rørkonstruksjoner mv.
Fire hyller.
Dybde 45 cm.
30o vinkel.


