
Prospace stellingen zijn heel geschikt voor opslag van Euronorm 
bakken of voor het stockeren van magazijnbakken voor kleine 
onderdelen.

Voorbeeld van gelakte stelling 
met dichte legborden. 

Voorbeeld van stelling in ver-
zinkte uitvoering met metalen 
lekbak. 

• T-vormige staanders (extra 
sterk door extra zettingen)

• Koudgewalst profiel zonder 
lasnaden

• Staander geperforeerd 
aan de binnenkant en 
verstelbaar om de 40 mm

• Een staander leverbaar in 
2 versies aangepast aan 
normale en zware lasten

• Gelakt of gegalvaniseerd

Staanders:

Opslag van kleine onderdelen 
en gereedschappen in een 
Prospace stelling met extra 
verdieping.

Qua maatvoering is deze Prospace stelling geschikt voor kunststof 
bakken. 
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Legbordstelling PROSPACE met 5 niveaus buislegborden
Basisrek 
1021 x 2000 mm (LxH)

Aanbouwrek 
981 x 2000 mm (LxH)

diepte draagkracht aantal buizen 
per schap

art.nr art.nr

400 mm 175 kg 3 3192.401.42 3192.401.47

500 mm 175 kg 4 3192.401.52 3192.401.57

600 mm 175 kg 5 3192.401.62 3192.401.67

Legbordstelling PROSPACE met 5 niveaus buislegborden
Basisrek 
1291 x 2000 mm (LxH)

Aanbouwrek 
1251 x 2000 mm (LxH)

diepte draagkracht aantal buizen 
per schap

art.nr art.nr

400 mm 125 kg 3 3192.202.12 3192.230.12

500 mm 125 kg 4 3192.203.12 3192.231.12

600 mm 125 kg 5 3192.204.12 3192.232.12

MAGAZIJN-
STELLINGEN

LEGBORDREKKEN
PROSPACE+

Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen 
met onze afdeling Verkoop. Wij helpen u graag. 



Met gesloten legborden.

De gesloten legborden in plaatstaal zijn beschikbaar in dezelfde 
maten als onze schappen van rechthoekpijp en in verzinkte of 
gelakte uitvoering.

De voor- en achterzijde van de legborden in plaatstaal worden 
koudgewalst tot een gesloten kokervorm met 12 zettingen. Hierdoor 
ontstaat een zeer hoog draagvermogen. Door middel van 4 leg-
bordsteunen (zie afbeelding in rechterkolom) worden de legborden 
in de staanders opgehangen.

De legborden in buisconstructie bestaan uit een voor- en achterlig-
ger en 1, 2 of 3 draagprofielen ertussenin. De legborden zijn verkrijg-
baar in verschillende dieptes. De legborden zijn verstelbaar per stap 
van 40 mm. 

Standaard is de Prospace stelling verkrijgbaar in blauw en gegalva-
niseerd. Bij enige afname ook leverbaar in andere kleuren. 

Standaard uitvoering Afgedekt met hardboard

Opties legborden in buisconstructie:

Een Prospace magazijn met 
schappen in staaldraad voor 
opslag van bakken. Voordeel 
van buizen en staaldraad: Er 
blijft geen stof op liggen. 

Legbordsteun. 

Onze 2 opties: Schap van bui-
zen en gesloten stalen schap.
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Extra niveaus (gesloten)
lengte 940 mm lengte 1210 mm

diepte art.nr art.nr

400 mm 3193 710 40 3193 713 40

500 mm 3193 711 90 3193 714 40

600 mm 3193 712 40 3193 715 40

Extra schappen (buisconstructie)
lengte 940 mm lengte 1210 mm

diepte art.nr art.nr

400 mm 3190 560 22 3190 560 42

500 mm 3190 560 23 3190 560 43

600 mm 3190 560 24 3190 560 44

MAGAZIJN-
STELLINGEN

LEGBORDREKKEN
PROSPACE+

Legbordstelling PROSPACE met 5 niveaus gesloten legborden
Basisrek (blauwe staanders, gegalvaniseerde legborden)
1021 x 2000 mm (LxH)

Aanbouwrek 
981 x 2000 mm (LxH)

diepte draagkracht art.nr art.nr

400 mm 150 kg 3193.710.00 3193.710.10

500 mm 100 kg 3193.711.50 3193.711.60

600 mm 75 kg 3193.712.00 3193.712.10

Legbordstelling PROSPACE met 5 niveaus gesloten legborden
Basisrek (blauwe staanders, gegalvaniseerde legborden)
1291 x 2000 mm (LxH)

Aanbouwrek 
1251 x 2000 mm (LxH)

diepte draagkracht art.nr art.nr

400 mm 100 kg 3193.713.00 3193.713.10

500 mm 75 kg 3193.714.00 3193.714.10

600 mm 50 kg 3193.715.00 3193.715.10



Leverbare accessoires voor Prospace stellingen met schappen van rechthoekpijp. 

1. Voetplaat en uitvulplaat 
voor een betere gewichts-
verdeling

2. Plastic voet
3. Zij- of tussenwand van gaas 

om af te scheiden
4. Doorschuifbeveiliging op de 

rug of aan de voorkant van 
de stelling

5. Tussen- of achterwand in 
spaanplaat

6. Koppelprofiel
7. Hardboard afdekplaat
8. Rugpaneel in spaanplaat, 

dikte 8 mm
9. Vakverdeling in staaldraad
10. Ophangstang voor kleding
11. Verbindingsklem om 2 

elementen ruggelings te 
verbinden

12. Rugpaneel in gaas
13. Middenstootprofiel (voor 

tweezijdig gebruik van de 
stellingen)

14. Koppelstuk om bestaande 
installatie te verhogen

15. Signalisatieplaat
16. Kruisschoor
17. Legbordbekleding in gegal-

vaniseerd plaatstaal
18. Legbordbekleding in grijze 

vezelplaat
19. Legbordbekleding in gaas
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1. Draaideuren om één of 
meerdere secties af te 
sluiten

2. Ophangbuis + haken om 
producten te presenteren

3. Bakdrager om kunststof 
bakjes aan op te hangen

4. Achterrand
5. Kruisschoor voor de stabili-

teit van de stelling
6. Opstaande rand
7. Zij- of tussenwand
8. Vakverdeling verstelbaar 

elke 45 mm.

9. Stalen tussenschotten (ver-
stelbaar elke 45 mm) 

10. Plint voor stofvrij afsluiten
11. Vakverdeling in staaldraad 

(verstelbaar elke 45 mm)
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Leverbare accessoires voor Prospace stellingen met gesloten stalen schappen.
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MAGAZIJN-
STELLINGEN

LEGBORDREKKEN
PROSPACE+



MAGAZIJN-
STELLINGEN

PRAKTIJK-
VOORBEELDEN

Een Prospace stelling met tus-
senvloer. Deze stelling is 4,5 
m hoog en heeft 11 opslagni-
veaus die dankzij gangpaden 
gemakkelijk bereikbaar zijn.

Een stelling met schappen van 
metaalgaas voor opslag van 
dozen en kunststof bakken. Prospace stelling in gegalvaniseerde uitvoering (optioneel).

Prospace stellingen bij Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Tijdens het opbouwen bij MMC.
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