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Arbejdspladsprodukter
Besøg www.constructor.dk/Branchelosninger/Lager---Varkstedsprodukter/ for at se nyeste information.
Constructors branchespecifikke
& Værkstedsprodukter er et
opbevaringsløsninger skræddersys til hver enkelt sags meget Lagerprodukt
i kategorien
specielle krav til opbevaring og håndtering.

Brancheløsninger

Butiksindretning skal opbevare og eksponere varer på en

Dækopbevaring
Lager- & Værkstedsprodukter

sælgende måde samtidig med at genopfyldning skal være
ukompliceret.

Lean Production kombinerer opbevaring med håndtering af

Venligst besøg www.constructor.dk for at se vore
andre produkter.

komponenter ved montagestationer og serieproduktion.

Medicin & sygehusindretning har meget høje krav til sikkerhed,
tydelig opmærkning og hygiejne.

Værksteds- & arbejdsplads kræver ikke kun rationel opbevaring af
"skæve" produkter, men håndtering skal også være brugervenlig
samt ergonomisk. Det er sådanne løsninger vi kalder
branchespecifikke.
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Beskrivelse
Værksteds- & lagerprodukter skal opfylde flere formål. Den
daglige drift stiller krav om rationel opbevaring der udnytter
pladsen. Samtidig skal selve håndteringen være smidig og
også krav om ergonomi skal være opfyldt.
Constructors tilbyder produkter til opbevaring af værktøj,
komponenter og forskellige materialetyper på lageret og i
værksteded. Her viser vi udvalgte produkter som vi karakteriserer
som arbejdspladsudstyr.

Pallereoler udgør et basisprodukt til pladskrævende gods eller gods
der opbevares i masteremballage. Hyldereol er et multifunktionelt
lagersystem til mindre detaljer eller plastkasser på hylder.
Lean Produkter som plukkereol og udtrækensheder er smarte
opbevaringsløsninger til komponenter ved linieproduktion og
ergonomisk pluk fra pallen. Opbevaring af smådele og komponenter
i lagerautomater, til almindelige reservedele eller til gods der skal
opbevares sikkert og støvfrit. Garderobeskabe, Arbejds-, Montageog Løfteborde kan vi også levere, kontakt os på
coda@constructor.dk for mere information.
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Produktfakta
Fakta om vort produktsortiment til arbejdspladsen:

Pallsereol P90 bygges i standard op til 12 m højde, uden splejsning og
findes i nøjagtigt tilpassede lastdimensioner og bredder.
Hyldereol HI280, leveres som stationær eller mobil, i enkeltfag eller
opbygget til højlager. Er fleksibel og kan tilpasses i lastkapacitet, højde og
bredde.
Grenreol og Rollrack. Skræddersyede løsninger i mål og dimensioner.
LOCK værktøjsskab og garderobeskab. Tilpasses jeres ønsker og behov
til design, størrelse og tilbehør.
Paternoster og lagerautomater. Kundetilpassede løsninger ud fra
specifikke belastningskrav og dimensioner.
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