
P L A A T S T A L E N  L E G B O R D S T E L L I N G 

Een vernieuwend en sterk concept
De ideale oplossing voor uw opslag. 
Van de meest elementaire tot de meest volledige installaties.



Technische eigenschappen:
Staanders:
• Staanders profiel 43x39 mm 
• Laterale perforaties om de 25 mm, voor de hoogte van de legborden 
•  Perforaties aan de voorzijde om de 50 mm, voor de bevestiging van dwarslatten en 

accessoires
• Laadcapaciteit: tot 3.000 kg per rij afhankelijk van de opstelling.

Hoogte (mm)

Van 1.000 à 8.000 per veelvoud van 250 mm

Voetplaaten:
• Kunststof voetdoppen 
• Metalen gegalvaniseerde voetplaat vast te schroeven 100x57x3 mm.

Legborden:
• Geprofileerd en geclincht staalplaat -hoogte: 32 mm 
• Worden bevestigd met de dwarsbalken in de laterale perforaties van de staanders 
• Legborden zijn geperforeerd om de 50 mm om accessoires te bevestigen.

Afmeting van de legborden en laadcapaciteit

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Laadcapaciteit (kg)
zonder versterking 

van het legbord
met versterking 
van het legbord

1.000

300 275 350

400 330 330

500 310 340

600 310 360

700 280 310

800 250 270

1.250

300 235 265

400 225 265

500 235 265

600 280 310

700 240 270

800 210 240

1.300

300 225 255

400 225 255

500 225 255

600 265 290

700 230 255

800 200 230

Versterking van de legborden:
•  Omega profiel versterkingen geplaatst op de dwarsbalken van de legborden 
•  Verhogen de laadcapaciteit.

Kruisschoren:
•  De kruisschoren zorgen voor een stevig geheel en worden aan de achterkant van de 

stelling bevestigd 
•  Bij tweezijdig gebruik van de stelling kunnen de kruisschoren vervangen worden door  

verstevigings-« H »-balken.

Standaardafwerking:
• Gegalvaniseerd 
• Epoxy coating als optie.



Gegalvaniseerde plaatstalen 
legbordstellingen 

Gecoate staanders beantwoorden aan al 
uw esthetische wensen. 

Uitgerust met gegalvaniseerde plaatstalen 
achter- en zijwanden voor een betere scheiding 
en organisatie van uw opslag. 

•  Modulariteit van de hoogte en het aantal 
niveaus voor een optimale inrichting 
van uw magazijn. 

•  Optimalisatie van de afmetingen voor 
een betere prijs/kwaliteitverhouding 
van de opgeslagen goederen.



Een breed gamma van accessoires 
halfzware industriële stellingen die zijn aan te passen 
aan uw wensen en die geschikt zijn voor alle mogelijke 
configuraties van uw opslagruimte.
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1  Gegalvaniseerde staanders met metalen voetplaten of plastiek 
voetdoppen.

2  Legborden om de 50 mm geperforeerd voor bevestiging van 
accessoires.

3  Plaatstalen achterwanden. 
Sluiten de achterkant van uw stelling af en maken kruisschoren 
overbodig.

4  Geperforeerde plaatstalen achterwanden. 
Voor bevestiging van accessoires.

5  Plaatstalen zijwanden. 
Voor de afsluiting van de zijkanten van de stelling.

6  Geperforeerde zijwanden. 
Voor het bevestigen van accessoires.

7  Achterwanden met plastiek bakkendragers. 
Per module van H. 500 mm. 
Voor de bevestiging van bakken met tuiten in de stelling.

8  Plaatstalen afscheidingen. 
Beschikbaar als lage afscheiding (bevestiging in de perforaties 
van de legborden), als hoge afscheiding (ingeklemd tussen twee 
legborden), of als schuine afscheiding.

9  Deuren met slot standaard grijs RAL 7035. 
Hoogte: 1.000 ou 2.000 mm, 
Breedte: 1.000 of 1.250 mm.

  Schuifladen standaardkleur grijs RAL 7035. 
Breedte: 1.000, 1.250 ou 1.300 mm. 
Hoogte: 150 of 75 mm. 
Diepte: 400, 500 of 600 mm.

  Lage plinten. 
Hoogte: 50 mm. 
Lengte: 1.000, 1.250 of 1.300 mm.

  Verbindingen tussen de legborden. 
Zorgen voor continuiteit tussen de legborden op hetzelfde niveau 
van de opslag.

  Versteviging van de legborden in te voegen in de dwarsbalken 
van de legborden. Profiel Oméga

  Opstaande randen voor de legborden aan de voor- of achterkant 
van de stelling. Passen in de dwarsperforaties van de staanders. 
Kunnen ook gebruikt worden met de lage en schuine afscheidin-
gen om vakken te maken. 
Hoogte: 100 ou 200 mm 
Lengte: 1.000 of 1.250 mm

 Gangindicator 100x150 mm.

  Liggers voor banden. 
Liggers speciaal aangepast aan de vorm van banden. 
Lengte: 1.000, 1.250 of 1.300 mm.

Verstevigingsbalken maken kruisschoren overbodig.
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Installatie et gebruik van de stelling 

De stelling  is voorzien van plaatstalen 
achter- en zijwanden en biedt plaats aan allerlei 
accessoires en bakken met tuiten om ruimte te 

winnen en de volledige hoogte te benutten. 

Voorzien van liggers speciaal aangepast aan de vorm van 
banden voor het eenvoudig opslaan van banden. 

Uitgerust met vakverdelers voor een overzichtelijke opslag van 
goederen, heeft de stelling  zijn plaats in uw magazijn 
of opslagruimte. 
De gangindicatoren tonen waar de producten zijn opgeslagen. 

De vleugeldeuren met sloten en plaatstalen zij- en 
achterwanden zorgen ervoor dat de producten in 
uw stelling  minder voor het grijpen liggen. 
Door de uitvoering met plinten en laden is deze 
half-zware stelling praktisch en esthetisch.



Installatie et gebruik van de stelling 
Installatie in verdiepingen
Het assemblageconcept zorgt voor een grote stevigheid van het geheel waardoor grote installaties op meerdere verdiepingen 
mogelijk is:

1. Tussenvloer op de stelling:
 •  Opbergruimte in de benedenruimte 
 •  Gebruiksmogelijkheden van het gehele oppervlak erboven.

2. Installatie van de stelling in de hoogte met loopgangen:
 • Optimaal gebruik van de gehele oppervlakte.

présenteer uw project en laat u verrassen door 
de verscheidenheid aan mogelijkheden 
van dit product 



De 
van 
•    Vele afmetingen legborden (van 300 tot 800 mm diep

en van 1.000, 1.250 of 1.300 mm breed) voor allerlei soorten inrichtingen,
fabrieksuitrustingen, winkels en autohandel...

•    Mogelijkheden voor tussenvloeren en installatie in verdiepingen
•    Groot gamma aan accessoires om aan al uw behoeften te voldoen
•    Geschikt voor zware belasting (tot 350 kg per legbord)
•    Snelle, eenvoudige en veilige montage
•    Assemblage van de onderdelen zonder schroeven of moeren
•    Conform de aanbevelingen FEM 10.2.06 en Eurocodes III.

O n z e  k n o w h o w  s t a a t  t o t  u w  b e s c h i k k i n g 
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Niet- contractuele foto’s, voorbeelden van implementaties.

Almasy N.V. 
Europastraat 14
B-2321 Hoogstraten 
Tel. +32 (0)3 317 04 20 
info@almasy.be www.almasy.eu


