
Reimereolen

Reimereolen produseres i solid helgalvanisert stål og tilpasses 
spesialmål etter kundens ønsker. 

Reolen er utviklet for alle som har behov for kvalitetsbevisst lagring. 
Fisk, kjøtt, fukt og grønnsaker er eksempler på varegrupper som 
allerede er på plass i hyllene. 

Reimereolen er vedlikeholdsfri og har skyvbare hyller med 
låseanordnig som hindrer forskyvning under lasting og transport. 
Faste hyller kan også leveres. 
Reolene er lette å håndtere med truck og kan enkelt og sikkert 
stables i høyden.

Ting som teller:

* valgfritt antall hyller
* leveres med faste eller skyvbare hyller
* variabel bredde, dybde og høyde
* solid materialkvalitet
* varmgalvaniserte profi ler
* kan pulverlakkeres i de fl este farger
* kan leveres i rustfritt materiale
* rask leveringstid
* konkurransedyktig pris

– for kvalitetsbevisst lagring

Frysereoler for fi sk hos Egersund 
Seafood

Innstabling kan foregå maskinelt
eller manuelt.

Reolene gir mulighet for rask og 
enkel innfrysing i frysetunneler



Jernbaneveien 21, N-4365 
Nærbø Tel.: + 47 51 79 19 00
Fax: + 47 51 79 19 62
www.reime.no
post@reime.no

Reimereolen
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Produktinformasjon:

Tegning viser standard frysereol for fi sk i esker.
Leveres også med plastinnlegg for frysing av hel, 
rund fi sk.

Andre utførelser leveres etter kundens ønske!

Galvanisert standardutførelse. 
Leveres også i rustfritt eller kombinasjonen 
galvanisert og pulverlakkert stål.

Reol:
* stabletapper og - føtter
* låseanordning for løse hyller
* dimensjon ramme: 40 x 40 x 3 mm
* dimensjon hyllerholder:        25 x 25 x 3 mm
* standard hylleavstand:     190 mm

Hyller:
* faste eller løse hyller
* hyllestørrelse er tilpasset automatisk innstabler
* dimensjon ramme: 25 x 15 x 1,5
* dimensjon spiler: Ø 8 mm
* avstand c-c spiler 100 mm

Vekt (10 hyller)     190 kg 


