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Gaasroosters
Dexion
Opslag
en
werkomgeving
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Werkplaats-opslag/Gaasroosters/ for the latest information.
Of u nu het gebruik van uw magazijnruimte moet verbeteren of moet Gaasroosters is a product in the
zorgen voor de veiligheid van uw werknemers, er is een grote range category
aan systemen en producten om u hierbij te helpen.
Opslag en werkomgeving
Platform constructies
Legbordstelling Etagebouw
Palletstelling Etagebouw
Industriële wanden
Cassette900 Kantoorunits
Gaaswanden
Gaasroosters
Gaasdoorvalbeveiliging
Signalisatie- en markeersystemen

Mezzanine-vloersystemen en kantoor compartimentering bieden
extra ruimte en kantoren, terwijl gaaswand systemen uw
werknemers kunnen beschermen. Een uitgebreid assortiment van
lockers en kasten bieden een veilige opslag, we kunnen uw
magazijn zelfs voorzien van etikettering op de stellingen en
gangpaden, maar ook de signalering op de vloer van uw magazijn.

Please visit www.dexion.be to see our other
products.
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Omschrijving
Gaasroosters liggen op de liggers van de palletstelling en
fungeren op deze manier als een legbord. Dit is een ander
alternatief voor houten vlonders en verzinkte legborden.
Opslag kleinere goederen of afwijkende palletmaten
Gaasroosters zijn geschikt voor opslag van kleinere goederen, of pallets
die qua maat afwijken van de standaar palletmaatvoering. Hierdoor
kunnen de pallets niet doorzakken en bieden de gaasroosters
bescherming voor de magazijnmedewerkers en heftruckchauffeurs die
onder de secties werken.
Gaasroosters zijn ook geschikt voor gebruik in een buitenopslag, koelen vriescellen, omdat op deze manier een gelijkmatige verdeling van de
lucht en dus ook temperatuur wordt gecreëerd.
Gaasroosters zorgen er ook voor dat, in geval van brand, het
sprinklerwater doorlaat en biedt een veiliger alternatief dan houten
vlonders.

Voordelen
Voordelen van gaasroosters zijn:
Voorkomt doorvallen van kleinere goederen of pallets die afwijken van de
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standaard afmetingen;
Beter voor de hygiëne, in magazijnen waar voedsel wordt opgeslagen worden
altijd gaasroosters gebruikt;
Betere doorlating van lucht en temperatuur, hierdoor uitermate geschikt voor
gebruik in koel- en vriescellen en voor stellingen buitenshuis;
Geen brandgevaar zoals bij houten vlonders;
Bij brand een betere doorlating van het sprinklerwater.

Specificaties
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Specificaties
Gaasroosters ofwel gaaslegborden zijn verkrijgbaar in diverse
ontwerpen:
De roosters liggen bovenop de liggers van de stelling en steken aan de
voor- en achterkant iets over de liggers heen.
De roosters liggen tussen de liggers en door een speciale bevestiging
bevinden de roosters zich op dezelfde hoogte als de bovenkant van de
liggers.
Door een speciale ligger, kunnen de roosters zónder speciale
bevestiging tussen de liggers worden geplaatst. Ook hier liggen de
roosters gelijk aan de bovenkant van de liggers, dus geen ruimteverlies.
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