
Bleke
Hyllställ i trä

Bleke-sortimentet består av hyllplan och hyllstegar i massiv, klarlackad furu som
lämpar sig väl för arkiv och förråd.
Bleke tål hög belastning och är både lätt att montera och komplettera.



BLEKE - hyllställ i trä
Hyllplanen består av cirka 45 mm breda stavlameller, sammanfoga- 
de med vitlim till 18-20 mm tjock limfog. De monteras enkelt på bärby- 
glar i förborrade, snedställda hål 45°. En 2180 mm hög hyllsektion är 
avpassad för 6 hyllplan med A4 pärmar, plus topphyllan vilket blir 7 
hyllplan totalt.

Varje hyllplan håller garanterat för 100 kg.

Hyllstegarna är i standardutförande inte ifyllbara, men går att få med
fyllning i obehandlad board eller plywood.

Samtliga hyllplan är flyttbara, c/c 50 mm, och man väljer själv antal,
vilket även gör det lätt att komplettera med fler hyllplan om det skulle
behövas.

Samtliga lacker och lim är miljögodkända.

Stadgas med krysstag eller rygg, obehandlad board eller plywood.

Bleke finns i tre höjder och fyra olika djup, det djupaste 600 mm.
Vill man ha ännu djupare kan man montera två sektioner
”rygg mot rygg”, dessa sätts då ihop med monteringsjärn.

Oavsett hur många sektioner som byggs ihop tillkommer aldrig
mer än 30 mm i yttermått.

Första sektionens mått

Bleke är kompatibelt
med våra andra sys-
tem Universal och
RollMax.

Här är exempel ur
Universal-systemet:
hängmappsram, ut-
dragshylla och tid-
skriftshylla.

Kontakta oss, vi ritar förslag och offererar utan någon förbindelse!

Hyllstegar Hyllplan

H x Dj L x Dj
1830 x 300 800 x 300
2180 x 300 1000 x 300
2480 x 300 1200 x 300

1830 x 400 800 x 400
2180 x 400 1000 x 400
2480 x 400 1200 x 400

1830 x 500 800 x 500
2180 x 500 1000 x 500
2480 x 500 1200 x 500

1830 x 600 800 x 600
2180 x 600 1000 x 600
2480 x 600 1200 x 600
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