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För mer information, se:
www.constructor.se/byggprodukter

De utmaningar som byggvaruhus står inför kräver lagring av ett antal produkter, ofta tunga eller i olika storlek, och att 
samtidigt ha dem exponerade för försäljning. 
Viktigast är att utnyttja utrymmet på bästa sätt och att få bra tillgänglighet för kunderna. 
Några exempel på lagringsbehov:

Lagring av långgods, antingen vertikalt eller horisontellt
Bulklagring av skivmaterial
Lagring av produkter i säckar, exempelvis murbruk, på pall
Kombinerad exponering och lagring av produkter i detaljhandel

En blandning av avdelarbågar, pallförvaring och hyllor kan 
användas för lagring av många olika produkter i ett och 
samma lagringsutrymme.

Fördelar
 Vertikala varor förvaras separat
 Alla varor stöds
 Olika storlekar tillgängliga
	 Lämpar	sig	för	lagring	av	trälister,	plåtprofiler,	 
	 aluprofiler,	plaströr	och	kopparrör	m.m.
 Kan kombineras med andra pallställstillbehör

Avdelarbågar används för att separera och stödja långa 
längder av trälister, plaströr, dörrar och även stegar. 
Tillsammans med P90 pallställ eller P90 A-ramar är de 
en robust lösning för vertikal lagring.

Erbjuder lagringslösningar för byggprodukter och byggvaruhus

Justerbar lagring av långgods som lagras vertikalt
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Horisontell lagring av långgods i separata fack skapar en volymoptimerad 
förvaringslösning, med den extra möjligheten att placera en entresol ovanpå 
virkesrullfacket för ytterligare lagringsutrymme. Varje virkesfack har 4 alternativt 
5 rullar i djup, vilket gör påfyllning och utplockning av virke enkelt.
När virket har placerats i lagringsutrymmet kan rullarna låsas.

För mer information, se:
www.constructor.se/byggprodukter

Fördelar
 Maximalt utnyttjande  
 av golvytan
 Tillgång till enskilda brädor
 Låsbara frontrullar
 Ett extra förvaringsutrymme  
 kan skapas ovanpå  
 virkesrullfacket

Vårt hyllsystem HI280 erbjuder 
ett antal möjligheter som alla kan 
skräddarsys för att uppfylla även 
de mest ovanliga lagringskraven. 
Vi tillhandahåller specialdesignade 
tillbehör för användning i byggvaruhus 
och bygghandeln.
Möjligheten att kombinera hyllor 
med en entresol eller att erbjuda en 
lösning på flera nivåer ger ett optimalt 
lokalutnyttjande.

Fördelar
 Hyllbredder på upp till  
 2,5 meter
 Hyllorna är justerbara i  
 höjdled i 25 mm steg
	 Hyllställsentresoler	i	flera	 
 nivåer är möjliga
 Brett tillbehörssortiment
 Hyllbelastning på 75 - 400 kg  
 per hylla

YESSS, en elektronikgrossist i 
Storbritannien, använde HI280 
för deras lagringsutrymme bakom 
disken.

XL Bygg i Danmark förvarar merparten av sitt virke på det här sättet och 
använder sig även av en speciell virkesjigg för påfyllning av virke.

www.constructor.se/Referenser/Langgodsforvaring/XL-Byg-Danmark/

Erbjuder lagringslösningar för byggprodukter och byggvaruhus Virkesrullfack - horisontell lagring av långgods 

Skräddarsydda hyllösningar
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Davidsens Tommerhandel i Danmark 
använde grenställ för att lagra stora 
skivor av bearbetat trä.

Grenställ är den vanligaste lösningen 
för förvaring av tryckimpregnerat 
virke och skivmaterial m.m. 
Grenställen är tillgängliga i målad eller 
varmgalvaniserad ytbehandling och 
kan även förses med tak.

Fördelar
 För inomhus- eller  
 utomhusbruk
	 Rymmer	långt	gods
 Enkel åtkomst
 Justerbart system
 Armlängder anpassas  
 efter behov

Pallställ för lagring av varor på pallar. 
Pallställens mångsidighet innebär att 
de kan användas till både plock från 
pall eller bulklagring. Pallställ P90 kan 
anpassas i höjdled, längsled och djupled 
efter behov.

Fördelar
 Justerbart system med olika  
 gavelhöjder, gaveldjup och  
	 sektionsbredder.
 Stort utbud av tillbehör,  
 exempelvis näthyllplan och  
 avdelare
 Bärbalkarna kan justeras i  
 höjdled i 50mm steg

Grenställ - Horisontell förvaring för inomhus- och utomhusbruk

Pallställ - lagring av varor på pall eller skivmaterial
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