
Maks dekklager per kubikk!

TENK
DEKK



Industrimøblers nye dekkreol er en ergono-
misk, fleksibel og praktisk løsning for opp-
bevaring av dekk. De forskjellige reolene 
kundetilpasses etter behov og tilgjengelig 
plass, noe som gjør at vi kan tilby løsninger 
både for det mindre bilverkstedet og for det 
store dekkhotellet. Velg mellom elektrisk og 
manuelt mobilt system for å få best mulig 
optimalisering av lagerarealet.  
 
Vår nye dekkreol med sin robuste konstruks-
jon håndterer opptil 120 kg per dekksett. 
 
Spesialtilpassede løftehjelpemidler, f.eks. 
dekkstabler og dekktruck, gjør det dessuten 
mulig å stable dekk helt opptil 7,5 m.

Vi har flere smarte letthåndterlige lagersyste-
mer for oppbevaring av dekk og hjulsett. Og 
vi tilbyr både faste og mobile løsninger – del 
for del eller helt nøkkelferdig. 

Vårt nye dekk-konsept er et bevis på at evolusjonen fortsetter.

Stabil gulvavstand for enkel lossing og lasting.

Smart og gripevennlig stableløsning på 30 x 30 mm firkantrør.

Smidig håndtering av hjulsett med dekktruck.



Stablehøyde 
opptil 7 nivåer

Dobbelreol 
Enkelreol

Vi kan også tilby 
 dekkstabler!

Stolpebredde
90 mm

Kan med fordel
kompletteres med 

rasbeskyttelse

Stigedybde
500 mm

Bjelke justerbar 
500 mm i høyden

For dekk 
Ø 700–800 mm

Seksjonsbredde
for 2, 3 eller 4 dekksett,

1450–3400 mm

Krysstag for maksimal 
stabilitet



Mobile løsninger øker lager-
kapasiteten ytterligere.

FUNKSJONSTRYGGHET
Vi har en egen serviceorganisasjon som tilbyr 
service og kontroll av anlegget. Ved en ev. 
driftsforstyrrelse kan vi også tilby hjelp på ste-
det, på plass innen 6 timer, opptil 3 arbeidsda-
ger – avhengig av valg av avtale.

Industrimøblers nye dekkreol gir høy utnyttelse av lage-
rarealet. En mobil løsning sparer ytterligere lagerareal 
og øker utnyttelsesgraden opptil 85 % av lokalet siden 
antallet truckkorridorer kan minimeres. 

Fordeler med et mobilt dekklager:
• 40 % økning av eksisterende areal uten utbygging
• Opptil 85 % utnyttelsesgrad av arealet
• 60 % mindre byggareal ved nybygg

Vi tilbyr elektrisk drevne enheter med seksjonslengde 
opptil 50 m som styres med fjernkontroll på trucken eller 
med enkel knappetrykking. Åpningstiden er ca. 35 sek. 
Det er også mulig å velge manuelle enheter med veiv-
drift, lengde ca. 10 m.

De mobile enhetene flyttes 
i sideretningen og gjør at lagerarealet 
kan utnyttes maksimalt.

Mobil løsning med 
stående dekkstabling



Markedets
smarteste  
dekkreol



Industrimøbler er din landsdekkende samarbeidspartner for  
innredning til industrien.

Arbeidsplass- og lagerspesialisten Industrimøbler AS besitter 
mer enn 100 års erfaring i innredning og effektivisering av indu-
stribransjer. Vi jobber med noen av verdens fremste merkevarer 
på sitt felt. Vår unike kompetanse kombinert med våre digitale 
verktøy hjelper bedrifter å lykkes med logistikken fra A til Å.

 

Hvem er vi? 
  
Industrimøbler er din landsdekkende samarbeidspartner for  
innredning til industrien.

Arbeidsplass- og lagerspesialisten Industrimøbler AS besitter  
mer enn 100 års erfaring i innredning og effektivisering av  
industribransjer.  
 
Vi jobber med noen av verdens fremste merkevarer på sitt felt. 
Vår unike kompetanse kombinert med våre digitale verktøy hjelper 
bedrifter å lykkes med logistikken fra A til Å.

DERFOR SKAL DU VELGE INDUSTRIMØBLER... 
Komplett system
Et nøkkelferdig, høyt lager eller noen ekstra 

hyller?  Industrimøbler har et komplett program 

med lagerinnredninger for alle virksomheter – fra 

produksjons- og varelager til spedisjon. Ta en titt 

på vår hjemmeside så forstår du hva vi mener.

Planlegging og layout
Industrimøbler har kvaliteten og kompetansen som 

gjør valget ditt rimelig i lengden. Vi hjelper deg å ta 

de riktige beslutningene helt fra begynnelsen, slik at 

du får et funksjonelt og effektivt lager som leverer fra 

dag 1. Vi gir råd, tegner og planlegger til ditt beste. 

Levering på 48 timer
Industrimøbler har alltid standardprodukter på lager. 

Det betyr at vi i noen tilfeller kan love å levere innen  

48 timer. Vi har i dag kunder i hele landet.

Tett tilknyttet produksjon
Hos Industrimøbler er det vi som bestemmer.   
Vi sitter svært tett på produksjon fra begynnelse  
til slutt. Kapasiteten er høy og leveringssikkerheten 
 et faktum. Det betyr også at du får lagersystemet ditt 
nøyaktig som du vil ha det. Vi er superfleksible og skred-
dersyr produktet etter dine ønsker.

Dekkreoler i container
Vi har også egne skreddersydde løsninger for 
bl.annet dekkoppbevaring i container,  
lagerautomater m.mer 

Kontakt oss i dag og be om 
en gratis befaring!
 
Send en forespørsel til dekk@industrimobler.
no så ringer vi deg opp - eller slå på tråden 
direkte på telefon 22 25 05 00. 
 
www.industrimobler.no


