
wandpaneel voor muurbevestiging

Het ophangprofiel en legbor-
den kunnen in 2 standen ge-
monteerd worden: horizontaal 
of onder een helling van 20°.

Magazijnrekken zijn de ideale 
oplossing voor compacte en 
mobiele opslag van kleine on-
derdelen en gereedschappen 
op een klein gebied en dragen 
bij aan een overzichtelijke in-
richting van uw winkelruimte. 

Magazijnrekken of stockeurs 
kunnen zelfstandig staan of ge-
monteerd worden op wagens 
of direct aan de muur. Diverse 
combinaties zijn mogelijk. Ma-
gazijnbakken kunnen op leg-
borden staan of opgehangen 
worden.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda

MAGAZIJN-
BAKKEN

STAANDER-
STELLINGEN

1295 x 900 mm

De staanderstellingen zijn gemaakt uit rechthoekige buizen van 50 
x 30 mm en zijn om de 32 mm voorzien van een dubbele perforatie 
voor een flexibele configuratie. De verbindingsstangen garanderen 
de stabiliteit.
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art.nr. omschrijving

1 PBS-9041181-A L-basisrek, 7 bakkenrails, 24 groene (NG2-600) en  
20 rode (NG3-300) magazijnbakken.

2 PBS-9041181-AA L-aanbouwrek, 7 bakkenrails, 24 groene (NG2-600) en  
20 rode (NG3-300) magazijnbakken.

3 PBS-9041181-E T-basisrek, 14 bakkenrails, 48 groene (NG2-600) en  
40 rode (NG3-300) magazijnbakken.

4 PBS-9041181-EE T-aanbouwrek, 14 bakkenrails, 48 groene (NG2-600) en  
40 rode (NG3-300) magazijnbakken.
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art.nr. afmetingen omschrijving

1 2221.061.17 1810 x 900 x 410 mm bakkenstelling L-rek basis

2221.062.14 1810 x 900 x 410 mm bakkenstelling L-rek aanbouw

2 2221.063.11 1810 x 900 x 760 mm bakkenstelling T-rek basis

2221.064.19 1810 x 900 x 760 mm bakkenstelling T-rek aanbouw

3 2221 036 06 850 mm bakkenrails

EN-7203133 850 mm bakkenrails light

4 2228 047 01 850 x 575 x 15 mm sleuvenpaneel

5 2221 044 04 850 x 350 mm gesloten metalen legbord, max. 20 kg

6 2221 037 03 850 x 350 mm draagrek uit buisconstructie, max. 40 kg
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MAGAZIJN-
BAKKEN

STAANDER-
STELLINGEN

art.nr. omschrijving

1 PBS-9041181-C L-basisrek, 2 sleuvenpanelen, 25 groene (NG2-600) en 25 
rode (NG3-300) magazijnbakken. 

2 PBS-9041181-CC L-aanbouwrek, 2 sleuvenpanelen, 25 groene (NG2-600) en 25 
rode (NG3-300) magazijnbakken.

3 PBS-9041181-G T-basisrek, 4 sleuvenpanelen, 50 groene (NG2-600) en 50 
rode (NG3-300) magazijnbakken.

4 PBS-9041181-GG T-aanbouwrek, 4 sleuvenpanelen, 50 groene (NG2-600) en 
50 rode (NG3-300) magazijnbakken.

art.nr. omschrijving

1 PBS-9041181-D L-basisrek incl sleuvenpanelen, bakkenrails, 7 gele (NG1-100), 
14 groene (NG2-600), 10 rode (NG3-300) en 4 blauwe (NG4-
500) magazijnbakken. 

2 PBS-9041181-DD L-aanbouwrek incl sleuvenpanelen, bakkenrails, 7 gele (NG1-
100), 14 groene (NG2-600), 10 rode (NG3-300) en 4 blauwe 
(NG4-500) magazijnbakken. 

3 PBS-9041181-H T-basisrek incl sleuvenpanelen, bakkenrails, 14 gele (NG1-
100), 28 groene (NG2-600), 20 rode (NG3-300) en 8 blauwe 
(NG4-500) magazijnbakken. 

4 PBS-9041181-HH T-aanbouwrek incl sleuvenpanelen, bakkenrails, 14 gele 
(NG1-100), 28 groene (NG2-600), 20 rode (NG3-300) en 8 
blauwe (NG4-500) magazijnbakken. 

Het systeem is modulair waardoor combinaties zelf samen te stel-
len zijn. De getoonde combinaties op deze pagina's zijn standaard 
beschikbaar. Indien uw gewenste samenstelling niet op deze pagi-
na's getoond zijn, neem dan contact op met onze afdeling verkoop. 
Wij helpen u graag met het vinden van een passende oplossing. 

De magazijnbakken hebben 
een schuine halfopen voorzij-
de, hierdoor worden ze ook wel 
neusbakken genoemd. Ideaal 
voor het opslaan van uw voor-
raad kleinmateriaal en service 
onderdelen. Aan de achterzij-
de hebben de magazijnbakken 
een aanhaakrand. Hiermee 
passen ze op de bakkenrails en 
sleuvenpanelen.

Let op: NG4 en NG5 zijn zonder 
aanhaakrand.

art.nr. omschrijving

EN-7201135 wandrail, 1000 mm
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MAGAZIJN-
BAKKEN

STAANDER-
STELLINGEN

art.nr. omschrijving

1 PBS-9041181-B L-basisrek incl 4 open legborden en  
8 grijze stapelbare bakken (400 x 300 x 170 mm)

2 PBS-9041181-BB L-Aanbouwrek incl 4 open legborden en  
8 grijze stapelbare bakken (400 x 300 x 170 mm)

3 PBS-9041181-F T-basisrek incl 8 open legborden en  
16 grijze stapelbare bakken (400 x 300 x 170 mm)

4 PBS-9041181-FF T-aanbouwrek incl 8 open legborden en  
16 grijze stapelbare bakken (400 x 300 x 170 mm)
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De staander is gelakt in RAL 
5019 en heeft dubbele perfora-
ties om de 32 mm waarmee de 
hoogte van de legborden zelf 
te bepalen is. 

Open en gesloten legborden.
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Vanaf pagina 85 vindt u diverse 
magazijnwagens, zoals deze 
bakkenwagen. Geschikt voor 
Euronorm bakken van zowel  
300 x 400 mm als 600 x 400 mm.

De bakkenstelling is modulair vanuit verschillende perspectieven. 
Niet alleen zijn de diverse componenten onderling uitwisselbaar, te 
combineren en inzetbaar. Ook het aantal niveaus en de afstand 
tussen de niveaus zijn te regelen met tussenstappen van 32 mm.  Als 
blijkt dat de bakkenstelling niet voldoende opslagcapaciteit ople-
vert, kan er met de aanbouwrekken uitgebreid worden. 

Deze bakkenstelling is eenvoudig af te stemmen op uw (toekom-
stige) opslagbehoefte. Onze verkoopafdeling denkt graag met u 
mee om tot de juiste samenstelling te komen voor uw huidige en 
toekomstige behoefte. 

Kijk voor stapelbare E-line bakken vanaf p. 110 of op onze webshop.



art.nr. omschrijving

2221 036 06 bakkenrails
850 mm

2221 037 03 open legbord
850 x 350 mm

2221 044 04 gesloten legbord 
850 x 350 mm

MAGAZIJN-
BAKKEN

VERRIJDBARE
STELLINGEN

art.nr. omschrijving

1 PBW-9061140-88A verrijdbare bakkenstelling wagen incl. 14 bakkenrails en 
48 groene (NG2-600) 40 rode magazijnbakken (NG3-300).

2 PBW-9061140-16B verrijdbare bakkenstelling wagen incl. 8 open legborden 
en 16 transportbakken (400 x 300 x 170 mm).

3 PBW-9061140-100C verrijdbare bakkenstelling wagen incl. 4 sleuvenpanelen en 
50 groene (NG2-600)  en 40 rode magazijnbakken (NG3-
300). 

4 PBW-9061140-60D verrijdbare bakkenstelling wagen incl. 2 sleuvenpanelen, 
4 bakkenrails en 14 gele (NG1-100), 28 groene (NG2-600), 
10 rode (NG3-300) en 8 blauwe (NG4-500) magazijnbakken. 

verrijdbaar modulair rek, 
1380 x 900 x 600 mm

art.nr. omschrijving

2221.070.16 tweezijdig, max. belas-
ting 150 kg, 4 zwenk-
wielen, 2 geremd
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Het basissysteem van de bakkenwagen is gelijk aan de bakkenstel-
ling. Het verschil zit in de wielen en het plateau.Eenvoudig verrijd-
baar naar verschillende locaties en inzetbaar voor de opslag van 
kleine en grote artikelen:
• Opslag lange materialen 
• Opslag van klein materiaal
• Opslag van kleding
• Opslag van montage materialen

Onze verkoopafdeling adviseert u graag hoe u de verrijdbare stel-
lingen optimaal kunt inrichten met de diverse beschikbare compo-
nenten.

1 2

3 4

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 

Legenda




