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Näthyllplan/trådhyllplan: ett alternativ till
iläggshyllplan
Visit www.constructor.se/Produkter/Lager-Verkstadsmiljo/Nathyllplan/ for the latest information.

Oavsett om man behöver utnyttja utrymmet bättre eller stärka Näthyllplan is a product in the
säkerheten för personalen så har Constructor en rad system category
och produkter för detta.
Verkstad- & Lagermiljö
Entresolsystem och kontorsväggar ger extra utrymme, nätväggar
och säkerhetsburar skyddar personalen. Vi har även ett omfattande
utbud av kläd- och förvaringsskåp för säker förvaring.

Entresolplan
Godshiss MDL
Förvaringsskåp
Klädskåp
Näthyllplan
Nätväggar
Väggsystem
Please visit www.constructor.se to see our other
products.
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Beskrivning
Näthyllplan monteras på pallställsbalkarna och fungerar som
hyllor. De erbjuder därmed ett alternativ till iläggshyllplan.

Referenser

Trådhyllplan lämpar sig för förvaring av mindre kartonger på plocknivå,
lagring av pallar av icke-standardstorlek och ger skydd till personal och
gaffeltruckar som arbetar under tunnelbjälkar.

Nissan-Schenker Logistics, Göteborg
KG Knutsson AB, Enköping
K-Rauta, Finland

Trådhyllplan är idealiskt för användning i både omgivande lager liksom i
kyllagring och frysrum för jämn distribution av luft och därmed en jämn
temperatur. Trådhyllplan möjliggör också god vattenspridning via
sprinkler i händelse av brand och ger ett säkrare alternativ än trähyllor.
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Produktfakta
Näthyllplanen finns i ett antal olika utformningar.
Övervikt nät (överhängande design) som vilar på balken och nätkanten
hänger ned över främre och bakre balkkanterna.

Invikt i standardbalk, som monteras på insidan av standardbalk med
90-graders stålprofil som vilar på själva balken. (Denna version finns
även i en tåligare utformning avsedd för gallergolv)

Invikt i avsatsprofilerad balk, som monteras på den avsatsprofilerade balken, vilket ger en jämn yta ovanpå
balken.

Specifikationer
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Specifikationer
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Näthyllplan finns i antingen lackat eller galvaniserat utförande.
Man kan använda flera hyllplan på en balknivå för full täckning. Standardversionen består av nät som svetsats
mot stänger och monteras på pallställsbalkarna för att fördela vikten.
Den tåligare versionen består av pressat stålraster med 90-graders stålvinklar som monteras på
pallställsbalkarna.
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