
MESANIN



Med EABs mesanin frigjør du gulvareal 

og utnytter dermed ditt lagerlokale på en 

meget effektiv måte. Det å få ytterligere 

et gulvplan ved hjelp av en mesanin er 

helt enkelt den ideelle løsning når

eksisterende gulvareal ikke strekker til.

Konstruksjon 

EABs mesanin er en fribærende

konstruksjon av stål som stabeliseres 

med rammeverk eller stagbukker.

Gulvet består av slitesterk og sklisikker 

bjerkfiner på bjelkelag av korrugerte

stålplater eller laminerte gulvsponplater 

på bjelker. Mesaninens konstruksjon gir 

store muligheter til å utnytte lokalets

areal da vi kundetilpasser søyleplassering 

og spennvidder.

Prosjektering

På vår prosjektavdeling bruker vi

moderne tegnings- og beregnings-

programmer som gir oversiktelige

3D tegninger.

Montering 

EABs mesanin monteres med skrue-

forbindelse, normalt uten sveising på 

montasjeplassen. Resultatet blir kort 

montasjetid og lav montasjekostnad.

Rekkverk og trapp

Mesaninetasjen utstyres med fast

rekkverk, sparkesokkel og trapp,

-noe som gjør det trykt å arbeide og

oppholde seg på mesaninen.

Rekkverket kan utstyres med

selvlukkende grind, vippegrind eller fast 

opplastingsplass. Trappen kan leveres 

med trinn av gitterrister eller

dørkeplater.

Hyllereol-mesanin

Et alternativ til en fribærende mesanin 

er en hyllereol–mesanin, dvs et ekstra 

gulvnivå oppe på EABs hyllereol

-et konsept som passer utmerket i et 

plukklager.
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I et plukklager kan mesaninen bygges på EABs hyllereol.
Her med opplastingsplass med selvstengende grind.

En mesanin gir et ekstra gulvplan og frigjør bruksareal.

Trapp til mesaninetasjen. Trappetrinn finnes i ulike utførelser.

EABs mesanin har en gulvplate av bjerkfiner med en 
slitesterk og sklisikker overflate av fenolfilm.



Fakta

Sikkerhetskrav
EABs mesaniner oppfyller alle gjeldene nor-
mer og sikkerhetskrav. De konstrueres etter 
et kvalitetssystem som bygger på ISO 9000.

Overflatebehandling
Konstruksjonen lakkeres i grå standard farge. 
Trappetrinn varmgalvaniseres for best mulig 
slitestyrke.

Mål og belastning
EABs mesanin tilpasses  ved hver installasjon 
for best mulig utnyttelse av lokalene, selv søy-
leplassering og spennvidder tilpasses kundens 
virksomhet. Mesaninen dimensjoneres for tillatt 
last 300- 500 kg/m2

Trappetrinn leveres som gitterrist eller
dørkeplate, bredde 800 – 1200 mm
Selvstengende grind, bredde 1200 mm
Vippegrind, bredde 1000 – 2550 mm
Fast opplastingsplass, bredde 1200 mm

EAB Built to last®

Holdbarheten er EABs signatur. Vår Kvalitets-
tanke er med oss i alt fra materialvalg til pro-
duksjon, levering og montering. Holdbarheten 
gjelder også for våre relasjoner til kunder, 
leverandører og våre medarbeidere.

Derfor skal du velge mesanin fra EAB:

• Frie gulvflater  • Egen prosjektering

• Totalkonsept  • Enkle innvendige installasjoner

• Kvalitetssystem  • Høy fleksibilitet

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

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

Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.

EAB LAGERTEKNIKK AS

NYE VAKÅSVEI 4,  1395 HVALSTAD

TLF 66 77 83 50

www.eab.as  post@eab. info

Opplastingsplass med motordrevet skyvegrind. Styring via radiosender

Opplastingsplass med vippegrind

+ 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


