GS-3 Legbordsysteem;
beter en completer per meter
• Uit voorraad leverbaar
• Geschikt voor elk magazijn en archief
• Eenvoudig zelf te monteren
• Flexibel aan te passen en uit te breiden
• Hoog draagvermogen en grote opslagcapaciteit
• Vele accessoires voor een complete inrichting
• Nederlands fabrikaat, dus gecontroleerde kwaliteit

Tel.: +31 (0)229 28 47 47
Fax: +31 (0)229 28 47 48
E-mail: info@snaas.nl
Website: www.snaas.nl

GS-3 Legbordstellingen
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• Concurrerende prijzen

Trappen

Tussenvloeren

Kunststof bakken

GS-3 Legbordstelling

Optimale magazijnopslag
voor hoog rendement

Magazijn Brandweer Alkmaar,veelzijdig!

Magazijnruimte is kostbaar. Efﬁciëntie per
meter 3 is het credo. Belangrijk is dan een
functionele opslag waar ook nog eens economisch gewerkt kan worden. Voor deze
eisen is het GS-3-legbordsysteem uw juiste
keus. Een volledig Nederlands kwaliteitsproduct dat wordt gefabriceerd volgens de
strenge ISO-9002:2000 norm. De stijlen,

dragers, legborden en een grote verscheidenheid aan
accessoires bestaan uit hoogwaardig thermisch verzinkt
staal (sendzimir).
Het gebruik van sterk materiaal en speciaal gevormde proﬁelen maken dat het systeem een grote vastheid en
maximaal draagvermogen heeft. Hierdoor is ook etagebouw
mogelijk. Entresols, systeemtussenvloeren, trappen en
andere toebehoren kunnen naar wens worden uitgevoerd.
Om uw magazijninrichting helemaal af te maken, hebben
we een ruim assortiment van deurensets, kopwanden,
achterwanden, ladeblokken en haspelhouders voorhanden. Daarnaast behoren ook paktafels en uitgiftebalies tot
de mogelijkheden. Alle producten kunnen klantspeciﬁek
worden vervaardigd. Zoals u wenst.

Ieder magazijn
volgens uw kleuren
Standaardmaten stijlen:

Standaard maten legborden:

Door middel van poedercoating ontstaat een
slag en slijtvaste bescherming. Ook deze bewerking
vindt plaats in ISO 9002:2000 gecertiﬁceerde
fabrieken in Nederland. Standaard zijn de stijlen
in blauw (RAL 5015) en die van de beschikbare
wanden en deuren grijs (RAL 7035). Maar uiteraard
is iedere gewenste (RAL)kleur mogelijk. Geen
probleem!

breedte 831, 980, 1128 en 1277 mm.
diepte 100, 200, 300, 400 en 500 mm.

De T-vorm van de stijlen zorgt voor een grote

1000, 2000, 2300, 2500 en 3000 mm.

Standaardmaten dragers:
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 en
1000 mm.

draagkracht, de 8 zettingen maken een belasting tot 2000 kg. per stijl mogelijk. Perforatie
voor het monteren van de dragers (elk 25 mm.)
zorgen voor een grote verstelbaarheid. De
lengte is bepalend voor de diepte van de stelling.

De dubbellips dragers zijn extra belastbaar
en dragen door hun vorm bij aan de stabiliteit
van de stelling. De lengte is bepalend voor de
diepte van de stelling.

De legborden maken het uiteindelijk mogelijk een draagvermogen tot maximaal 450 kg
per legniveau te realiseren. De legborden zijn
ook leverbaar in een geperforeerde uitvoering, geschikt om vakverdeelschotten in toe te
passen. Dit voor een nog universeler geheel.

GS-3 Legbordstellingen
Voor elk magazijn of archief
Het GS-3 Legbordsysteem is dusdanig ﬂexibel van opzet,
dat het past in iedere omgeving. Uw magazijnruimte wordt
optimaal benut. Met groot succes wordt dit systeem al vele
jaren toegepast in o.a:
• industrie
• automotive
• distributiesector
• agrarische sector
• transportsector
•
•
•
•
•

kantoorinrichting
winkelinrichting
ziekenhuizen
musea
groothandel

GS-3 en automotive...
Een ijzersterke combinatie!
Speciaal voor de automotive-sector hebben we
een breed productengamma, variërend van
eenvoudige enkelvoudige stellingen tot en met
complete magazijninrichtingen. Met de standaard
aanbouwstelling is een verdere uitbreiding van
uw magazijn in een handomdraai gerealiseerd.
Alle accessoires zijn in de praktijk ontwikkeld
en sluiten naadloos aan op de verschillende
producten. Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar
en natuurlijk uit voorraad leverbaar.
Uiteenlopende afmetingen, vormen en gewichten,
GS-3 legbordstellingen bieden u de mogelijkheid
uw magazijn op de meest economische wijze in
te delen. De uitschuifbare panelenstelling zorgt
voor een overzichtelijke opslag van bijvoorbeeld
blisterverpakkingen, gereedschappen, pakkingen
en V-snaren. Voor deze producten geldt dat de
ruimte optimaal benut wordt wanneer zij worden
opgehangen. Papierwaren, uitlaten en (auto)
banden staan zo voor het grijpen.
Met schoorwanden, kopwanden en deurensets
kunnen stellingen geheel worden afgesloten,
voor bijvoorbeeld de opslag van uw kostbare
gereedschap.
Om voor u het optimale systeem samen te stellen
denken onze specialisten graag met u mee.

GS-3 Accessoires
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Montage in een
handomdraai met klikklem-klaar-systeem
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1 KUNSTSTOF BAKKEN; efﬁciënte opslag voor
kleinere artikelen. Voor plaatsing op de legborden.
Compleet programma snel uit voorraad leverbaar.
2 VAKVERDEELSCHOT; metalen verdeelschot.
Past in geperforeerde legborden. Voor een
optimale vakverdeling van de stellingruimte.
3 KRUISSCHOOR; stabilisator voor bevestiging aan
de achterzijde van de stelling.

6 STOFPLINT; metalen rand voor het stofvrij
houden van de vloer onder de stelling.
7 LADENBLOK; mogelijkheid tot het stofvrij
opslaan van kleine tot middelgrote producten
en gereedschappen.
8 STA-GLIJSTEUNEN; traploze vakverdeling in
diverse maten leverbaar, past op elk legbord.
9 DEURENSET; voor het afsluiten van de voorzijde
van de stelling, 180° opendraaiend. Standaard
hoogte 2m, standaard breedte 1m, voorzien van slot.

4 H-SCHOOR; voor wanneer een kruisschoor
in de weg zit.
5 SEPARATIEPIJP; voor een overzichtelijke
verticale opslag.

De GS-3 legbordstelling is voor iedereen moeiteloos op te bouwen. Een systeem wat u in een
handomdraai hebt gemonteerd en bedrijfsklaar
gemaakt. Klik-klem-klaar. De stellingen zijn in
diverse standaardlengte verkrijgbaar. Alle onderdelen zijn ook los leverbaar.
De universele opbouw maakt dat het systeem
overal is toe te passen. De enorme ﬂexibiliteit en
vele speciﬁeke accessoires geven u de meest uiteenlopende opslagmogelijkheden.

Uitgebreide serie
kunststof magazijnbakken
Onze magazijnbakken zijn voorzien van een
stevige uitneemhandgreep. Ze zijn gemaakt van
polypropyleen en bestand tegen temperaturen
van -20 0C tot +90 0C. Door middel van de speciale
bakkenhouders kunnen de bakken ook in schuine
of horizontale stand worden opgehangen. De
inhoud is zo goed zichtbaar en zeer toegankelijk.
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Bij de bakken zijn accessoires leverbaar, zoals
tussenschotjes, doorzichtige afsluitklepjes en
(zelfklevende) etiketten. Natuurlijk ook uit
voorraad leverbaar!

