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LISTVERKREOL

Fakta

EAB`s listverkreol er et praktisk 
lagrings-alternativ for stående lagring 
av lister, profiler og rør. Den sparer 
plass samtidig som lagerlokalet blir 
åpent og oversiktlig. EAB`s lagerinn-
redninger produseres i sin helhet ved 
vår fabrikk i Smålandsstenar. Dette 
betyr raske og punktlige leveranser.

Sikkerhetskrav
EAB`s listverkreol oppfyller den euro-
peiske standarden for listverk reoler; 
SS-EN 15635

Overflatebehandling
Stolper, stag og delepinner leveres 
galvanisert, bærejern og øvrige detal-
jer lakkeres grå.

Levering
Reolen leveres komplett med stolper,
stag, bærejern, delepinner samt 
skruer og muttere. Ved hjelp av bruks-
anvisningen er det enkelt å montere 
EAB`s listverkreol

EAB Built to last®

Holdbarheten er EAB`s signatur.
Nøyaktighet og kvalitetstenkning 
priori-teres i alt fra materialvalg til 
produksjon, levering og montering.
Det samme gjelder også i relasjonene 
til våre kunder, leverandører og med-
arbeidere.

Delepinner

Bunnplate

EAB LAGERTEKNIKK AS

NYE VAKÅSVEI 4,  1395 HVALSTAD

TLF 66 77 83 50

www.eab.as post@eab. info

I EAB lagerinnredninger inngår: Pallreoler, Dypstablingsreoler, Radioshuttle™, Rullebaner,

Uttrekksenheter, Grenreoler, Trelastreoler, Listverksreoler, Hyllereoler, Plastskuffer, 

Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.

TEKNISKE DATA LISTVERKREOL

  Dimensjoner Belastning

A  Seksjonsbredde 1208 mm  400 kg/side

B  Stigehøyde 2500, 3500 mm 

Stolpebredde 90 mm 

C  Dybde- enkel reol 590 mm 

D  Dybde- dobbel reol 1090 mm 

E  Delepinne lengde 500 mm 

F  Bærejern hulldeling c/c 50 mm 

  

Bunnplate 

G  Lengde 1296 mm 

I  Høyde, H Dybde I 182 - H 520   I   I 282 - H 510   I   I 1080 - H 445 mm

+ Bredt sortiment av standardprodukter

+ 5 års garanti

+ Idé, prosjektledelse, konstruksjon og montasje

+ Utprøvde og testede produkter

+ En prosjektleder = en kontaktperson under hele prosjektet

+ Produksjon og produktutvikling på samme sted

+ Nærheten til og bred kunnskap om stålkonstruksjoner

+ Presis. Vi stiller de nødvendige spørsmål og kartlegger

 kundens behov under tilbudsprosessen for å unngå 
 unødvendige kostnader

+ Egen test og prøveavdeling

+ Langsiktig tankegang i bedriften og mot kunderelasjoner


