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EKSTRUDERET 
ALUMINIUMS RAMPE

 STÅLSKINNE PROFIL

INTEGRERET GULV

GULVNIVELLERINGSSYSTEM

DRIVHJUL

GULVBESKYTTELSE

GULVPANEL
BREDDE 600mm

LÆNGDE 750, 1000mm

MATERIALE 18mm gulvspånplade
Grafitgråt laminat

DRIVMEKANISME
GEARING

TRANSMISSION
0,3kg/1000kg

OVERFLADE

OPTIMERER OPBEVARINGS-LAGERPLADSEN
RESKA’S MOBILREOL
Nedenfor ses to eksempler på reoler i samme område.
Vores mobilereolsystem vil øge opbevarings og lagerplads med op til 100%. Op til

100%
PLADSBESPARELSE

 DREV
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Ikon

ERGONOMISK HÅNDTAG
Ergonomisk designet håndtag
udført med øje for både design
og funktion.

ENDEPANELER
Vi tilbyder mange forskellige
typer endepaneler udført i forskellige
materialer og farver.
Se side 6 for flere detaljer.

REOLTYPER
Der passer til mobilbasen:

MOBILREOL

Læs mere omkring Ikon reolen på vores
hjemmeside.

MAKSIMAL LAST
PR. REOL 500 KG

DRIVMEKANISME
Kædedrevet mekanisme
med gearreduktion som gør
håndteringen simpel og let.

ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI
Standard på alle vores produkter.

Vist: Dobbeltsidet reol
maksimal last på 1000kg
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anti -bacterial techn ology

Mobilreol
Med vores mobilreolsystem får du den højste kvalitet både på mobilreolsystemets mekanisme og base. 
Vores Ikon reol installeres på de mobilebaser og derved opnås op til 100% mere lagerplads i jeres eksisterende arkivområde. 

HØJDEJUSTERBART SPOR
Højdejusterbare spor gør det muligt, at

installere mobilreolsystemet på ujævne 
gulve. Da sporene ikke er fastgjort til det 

eksisterende gulv, kan hele mobilsystemet 
nemt flyttes til en ny lokalisation.

DRIVMEKANISMEN
Kædedrevet med mekanisk gearreduktion

der gør betjeningen enkel og let.
Kædedrevet er skjult i mobilreolens base

der er dækket af en afskærmning.

ERGONOMISK HÅNDTAG
Fremstillet med design,

funktionalitet og ydeevne i højsædet.

ENDEPANELER
Vi tilbyder en bred vifte af 

endepaneler i høj kvalitet
der passer til jeres miljø.

Standardmobilsystemet leveres 
uden endepaneler.

Se den rå mobilreol på side 7.

ENDESTOP

LAV GULVHØJDE
Det integrerede gulv øger gulvhøjden med blot 38mm.
Bundhylden starter 120mm fra det eksisterende gulv. 

GULVBELÆGNINGSRAMPE
Der gør det muligt at installere mobilreolen

ovenpå det eksisterende gulv.

INTEGRERET GULVSTRUKTUR
DYBDE 600mm

BREDDER 1000mm

MATERIALE 18mm gulvspånplade

Grafitgråt laminat

RESKA forbeholder sig ret til at ændre design og pris uden forudgående samtykke.

OVERFLADE

750,

REOLSYSTEM
Mobilreolen er afbildet med

reolsystemet Ikon

Sikrer at mobilreol basen
ikke løber af sporet

MOBILREOL

SPOR SPECIFIKATION
Med sporlængder i hhv. 1500 mm og 2000 mm moduler gør

det muligt at sammensætte sporets længde til de nærmeste 500 mm.

GULV SPECIFIKATION 
Gulvpaneler er tilpasset modulære sektioner.

Gulvpanelerne er slid resistente og lette at monterer.

DRIFTSSPECIFIKATIONER
Vi tilbyder forskellige gearforhold der passer til alles behov.
Ved hjælp af vores mekaniske udveksling vil en belastning

på 1000 kg blot kræve en 300 gram belastning af håndhjulet.
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FRITSTÅENDE MOBILREOL

INTEGRERET GULV

HØJDEJUSTERBARE SKINNER

ANTI TILT (Anti-vælte mekanisme)

Ved installation skal der skal ikke bores eller
fæstnes i bygningen.
Mobilreolsystemet vil ikke skade tæpper eller
gulvbelægning på nogen måde.
Installeringen kræver kun samling som giver
minimalt byggerod og forstyrrelse.

Det integrerede gulv giver en sikker og stabil 
platform at gå på. 

Vores unikke nivelleringsystem sikrer at sporet 
er vandret selv på ujævne gulve.
Sporene er nedlagt i integreret gulv 
og er fastspændt.

Ekstrem sikker anti-tilt mekanisme,
låser reolerne til sporet. 

Basen leveres med drivmekanisme i samme
farve som sektionen.

MOBILBASEN

Innovative bevægelsessensor med super klart led lys.
Led pærene i håndtaget lyser når systemet er i drift og 
lyser stadig en rum tid efter brug.
For at komplimentere det stilfulde håndhjul har vi fremstillet 
fem farve indsatser. Disse kan vælges uden meromkostninger.
Ønskes en anden farve kan disse tilpasses til det ønskede
mod en meromkostning.

HÅNDHJUL

 MOBILREOLSYSTEM KONTRA AKIVSKABE
Som det ses på skitsen (til højre) kan man opnå samme arkivpladsareal
med et dobbeltsidet mobilreolsystem som man kan med fem traditionelle arkivskabe.
Installerer et mobilsystem og øg jeres arkiveringskapacitet med op til 100%

1 dobbeltsidereol    = 12 meter arkiveringsplads 2

5 arkivskabe                    = 12 meter arkiveringsplads 2

grundareal = 0.7M
grundareal = 1.4M
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Tra�khvid
RAL 9016

Tra�krød
RAL 3020

Sølv 
RAL 9006

Tra�khvid  
RAL 9016

Sort
RAL 9004

Capriblå
RAL 5019

Gulgrøn
RAL 6018

Guldgul
RAL 1004

Blålilla
RAL 4005

Pastellturkis
RAL 6034

Pastelblå  
RAL 5024

Sølvgrå
RAL 7001

Svovlgul
RAL 1016

Egetræ
e�ekt

Asketræ
e�ekt

Birk  
e�ekt

Ahorn
e�ekt

Valnød
e�ekt

Violet
8T01

Mintgrøn
6T08

Neutral
9T21

Grå
9981

Blå
751

Gul
2252

Endegavle i 
pulverlakeret metal.

Endegavle i 
akryl med pulverlakeret 

metal kanter.

Endegavle med 
træe�ekt og pulverlakeret 

metal kanter.

Endegavle i 
akryl

*

*

*

*

*

Standard farvevalg

MOBILREOL
Valgfrit endepanel design
Herunder ses et lille udsnit af de endepaneler der er til rådighed. 
Andre design kan fremvises ved forespørgsel.
På grund af variation i brochure elle skærm visning kan farverne varierer i forhold til 
det endelig resultat. Spørg om en farveprøve ved bestilling af endegavle.

* Angiver træeffekt struktur
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RESKA
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KTIV IMOD
ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

Standard på alle vores produkter.

 

Det skal være nemt fra start til slut!

Følgende trin er en guideline for specialdesigne
mobilreolen så den opfylder jeres opbevaringbehov.

Efterhånden som jeres opbevaringsbehov vokser
kan denne mobilreol udvides.

TRIN 4: PLANLÆGNING AF INSTALLATION
Når løsningforslaget er godkendt af jer og mobilereolen er bestilt aftaler vi installationsdatoen.
Vi opmåler stedet hvor reolen skal stå og sikrer os at vi har den fornødne plads til at opstille 
mobilreolen.  

TRIN 5: LEVERING OG INSTALLERING
Vores installationsmedarbejder vil levere og installere dit system med mindst mulig
forstyrrelser for jer og jeres virksomhed. Vi efterlader området rent og ryddeligt. 
Det eneste I vil bemærke er en markant stigning I jeres lagerplads.

JERES TILFREDSHEDSGARANTI
Tryghed i købet og hjælp til vores kunde er et vigtigt begreb for os. 
Vores største ambition er, at du skal føle dig godt tilfreds med dit køb. 
Landsdækkende service - Vi sælger og installerer i hele Danmark, ingen ø eller landsdel 
er for lille til os, alle får den samme service som vi har givet til vores kunder siden 1949.

TRIN 1: RING ELLER MAIL TIL OS 
Her kan du få besvaret spørgsmål og bestille et besøg af en af vores konsulenter.

TRIN 2: ET UFORPLIGTENDE BESØG
En af vores erfarne konsulenter vil komme på besøg og lytte til jeres ønsker og behov. 
På den måde kan vi guide jer igennem jeres egen specieldesignede løsning.

TRIN 3: UDARBEJDNING AF ET LØSNINGSFORSLAG
Efter konsulent besøget vil vores designteam udarbejde et forslag som passer til jeres behov. 
Derefter tager vi kontakt til jer for at præsentere løsningforslaget og give det endelige tilbud. 
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RESKA
Bakkegårdsvej 47
5330 Munkebo
Tel.: +45 27 150 140
mail@reska.dk
www.reska.dk

OHSAS 18001
H  e  a  l  t  h     &     S  a  f  e  t  y MANAGEMENT

SYSTEMS
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Biblioteksreoler

Omklædningsskabe & skoleskabe

Lager- og opbevaringsreoler

Mobilreoler

Opbevaringsskabe

Omklædningsinventar

Stålskabe

Ultra box - plastskabe

- RESKA 
- MODE
- PROMO 

- Tablet og computerskabe med opladning 


