System 150/250
Aluminium, Marine Utgave
Alminor benytter eloksert og lakkert aluminium som er spesielt beregnet for å tåle de kjemiske,
termiske og mekaniske påkjenningene produktene utsettes for i bruk. Alminor system 150/250 er
utviklet for å utnytte tilgjengelig areal i høyest mulig grad, uten behov for verktøy.
Marine utgaven blir levert med braketter for sikring av reol til vegg, dørk og tak, og hver hylle utstyrt
med slingrekanter.
Alminor system 150/250 er utviklet med fokus på design og funksjon. Det er enkelt å montere, og
innredningen er svært fleksibel. Reolene er konstruert for å møte stadig høyere krav til hygiene og
renhold, og har lett tilgjengelige overflater og profiler, som gjør reolene enkle å vedlikeholde uten
unødig bruk av tid. Dette sparer brukeren for kostnader i forbindelse med rengjøringen, og gjør det
lettere å bevare en tilfredsstillende hygienisk standard.

Alminor Systemet leveres som standard i 3
høyder 1480, 1800 eller 2120mm, og i
dybder 300, 400, 500 og 600mm. Andre
dimensjoner på forespørsel.

Hyllene er justerbare i høydeintervaller på 160mm, og stigene blir levert med bein justerbare opp til
50mm. Alle typer reoler kan også leveres som vogner.
Alminor System 150/250 er også tilgjengelig i rustfritt stål og polypropylen/aluminium
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System 150/250
Aluminium/Polypropylen
Alminor benytter eloksert og lakkert aluminium som er spesielt beregnet for å tåle de kjemiske,
termiske og mekaniske påkjenningene produktene utsettes for i bruk. Alminor system 150/250 er utviklet for
å utnytte tilgjengelig areal i høyest mulig grad, uten behov for verktøy.
Hylle-elementene i Polypropylen kan enkelt demonteres og vaskes i oppvaskmaskin.
Alminor system 150/250 er utviklet med fokus på design og funksjon. Det er enkelt å montere, og
innredningen er svært fleksibel. Reolene er konstruert for å møte stadig høyere krav til hygiene og renhold,
og har lett tilgjengelige overflater og profiler, som gjør reolene enkle å vedlikeholde uten unødig bruk av tid.
Dette sparer brukeren for kostnader i forbindelse med rengjøringen, og gjør det lettere å bevare en
tilfredsstillende hygienisk standard.

Alminor Systemet leveres som standard i
3 høyder 1480, 1800 eller 2120mm, og i
dybder 300, 400, 500 og 600mm. Andre
dimensjoner på forespørsel.

Hyllene er justerbare i høydeintervaller på 160mm, og stigene blir levert med bein justerbare opp til 50mm.
Alle typer reoler kan også leveres som vogner.
Alminor System 150/250 er også tilgjengelig i rustfritt stål og aluminium
www.alminor.com

Norsk kvalitet & tradisjon siden 1988

System 150/250
Aluminium
Alminor benytter eloksert og lakkert aluminium som er spesielt beregnet for å tåle de kjemiske,
termiske og mekaniske påkjenningene produktene utsettes for i bruk. Alminor system 150/250 er utviklet for
å utnytte tilgjengelig areal i høyest mulig grad, uten behov for verktøy.
Alminor system 150/250 er utviklet med fokus på design og funksjon. Det er enkelt å montere, og
innredningen er svært fleksibel. Reolene er konstruert for å møte stadig høyere krav til hygiene og renhold,
og har lett tilgjengelige overflater og profiler, som gjør reolene enkle å vedlikeholde uten unødig bruk av tid.
Dette sparer brukeren for kostnader i forbindelse med rengjøringen, og gjør det lettere å bevare en
tilfredsstillende hygienisk standard.

Alminor Systemet leveres som standard i
3 høyder 1480, 1800 eller 2120mm, og i
dybder 300, 400, 500 og 600mm. Andre
dimensjoner på forespørsel.

Hyllene er justerbare i høydeintervaller på 160mm, og stigene blir levert med bein justerbare opp til 50mm.
Alle typer reoler kan også leveres som vogner.
Alminor System 150/250 er også tilgjengelig i rustfritt stål og polypropylen/aluminium
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System 150/250
Rustfritt Stål, Marine Utgave
Alle rustfrie produkter er fremstilt av krom/nikkel - stål SS 2333/AISI 304.
Det beste valget der kravet til hygiene er spesielt viktig. Alminor system 150/250 er utviklet for å
utnytte tilgjengelig areal i høyest mulig grad, uten behov for verktøy.
Marine utgaven blir levert med braketter for sikring av reol til vegg, dørk og tak, og hver hylle utstyrt
med slingrekanter.
Alminor system 150/250 er utviklet med fokus på design og funksjon. Det er enkelt å montere, og
innredningen er svært fleksibel. Reolene er konstruert for å møte stadig høyere krav til hygiene og
renhold, og har lett tilgjengelige overflater og profiler, som gjør reolene enkle å vedlikeholde uten
unødig bruk av tid. Dette sparer brukeren for kostnader i forbindelse med rengjøringen, og gjør det
lettere å bevare en tilfredsstillende hygienisk standard.

Alminor Systemet leveres som standard i 3
høyder 1480, 1800 eller 2120mm, og i
dybder 300, 400, 500 og 600mm. Andre
dimensjoner på forespørsel.

Alminor System 150/250 hyller er justerbare i høydeintervaller på 160mm, (80mm på forespørsel)
og stigene blir levert med bein justerbare opp til 50mm.
Alle typer reoler kan også leveres som vogner.
Alminor System 150/250 er også tilgjengelig i aluminium og polypropylen/aluminium
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System 150/250
Rustfritt Stål
Alle rustfrie produkter er fremstilt av krom/nikkel - stål SS 2333/AISI 304.
Det beste valget der kravet til hygiene er spesielt viktig. Alminor system 150/250 er utviklet for å
utnytte tilgjengelig areal i høyest mulig grad, uten behov for verktøy.
Alminor system 150/250 er utviklet med fokus på design og funksjon. Det er enkelt å montere, og
innredningen er svært fleksibel. Reolene er konstruert for å møte stadig høyere krav til hygiene og
renhold, og har lett tilgjengelige overflater og profiler, som gjør reolene enkle å vedlikeholde uten
unødig bruk av tid. Dette sparer brukeren for kostnader i forbindelse med rengjøringen, og gjør det
lettere å bevare en tilfredsstillende hygienisk standard.

Alminor Systemet leveres som standard i
3 høyder 1480, 1800 eller 2120mm, og i
dybder 300, 400, 500 og 600mm. Andre
dimensjoner på forespørsel.

Alminor System 150/250 hyller er justerbare i høydeintervaller på 160mm, (80mm på forespørsel)
og stigene blir levert med bein justerbare opp til 50mm.
Alle typer reoler kan også leveres som vogner.
Alminor System 150/250 er også tilgjengelig i aluminium og polypropylen/aluminium
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