
let’s optimize space

HOUTEN LEGBORDREKKEN
ALMAWOOD

• Opslag van archief en lichte lasten
•  Eigen productie
•  Maatwerk mogelijk

Let’s optimize space

STOCK SNEL  
GELEVERD

BESCHIKBAAR  
IN DE WEBSHOP

Bekijk het volledige aanbod 
 in onze productcatalogus.  

Vraag een gratis exemplaar  
op www.almasy.eu.



Het flexibele houten opbergsysteem Almawood 
is uitstekend geschikt voor o.a. archief, magazijn, 
bibliotheek en winkelinrichting.

Kwaliteit rechtstreeks van fabrikant 
naar gebruiker

De Almawood rekken worden vervaardigd uit 
fijnnervig Noord-Europees (A+) of Midden-
Europees (Budget-gamma) vurenhout, uit 
duurzaam beheerde bossen. In eigen atelier 
worden deze gladgeschuurd, afgekant en 
afgewerkt.

Eenvoudig te monteren en uit te 
breiden

• Legborden worden door middel van  
draagpennen in de jukken gemonteerd.  

• Stabiliteit gegarandeerd door het gebruik 
van kruisschoren.  

• Schoring kan ook vervangen worden door 
rugpanelen (triplex, multiplex of hardboard).

Jukken in alle maten

• De hoogte van de jukken variëert van 730 
tot 3000 mm , in stappen van +/- 300 mm. 
De diepte varieert van 298 tot 798 mm. 

• Boring (= verstelbaarheid legborden) om de 
100 (= standaard) of 50 mm (optie).

• De jukken kunnen gesloten worden 
door middel van triplex of hardboard 
juksluitingen.

Voor elke toepassing het juiste legbord 

Het gamma telt 4 types legborden :

• Volhout A+: kwastarm vurenhout (18 mm), 
afgerond aan de voorzijde.

• Volhout Budget: ruwer, ongesorteerd 
vurenhout (17 mm dik), afgekant aan de 
voorzijde.

• Rooster: opgebouwd uit houten latten die 
op hoeklijnen gevezen worden. Deze zijn 
eerder geschikt voor lichtere lasten.

• Hardboard: ideaal voor gebruik in archieven 
en stockruimtes: roosterlegborden 
met toplaag van bruine eucalyptus 
hardboardplaat. 

Afwerking

• Standaard onbehandeld geleverd.
• Optioneel: vernist of in witte beits voor een 

hogere krasbestendigheid. 

Volhouten legborden

Hardboard of roosterlegbord

Stevige draagpennen en hoeklijnen

Open juk



Standaard afmetingen jukken (mm)
Jukken Almawood A+

Jukken Almawood Budget

Standaard afmetingen legborden (mm)
Almawood A+, Hardboard en Rooster

Draagvermogen* legborden (kg)
Almawood A+

Hardboard

Lengte 435 730 870 970 1170

Diepte 292 392 492 592 692 792

Diepte 
Lengte 292 392 492 592

870 110 150 185 196

970 80 105 135 140

1170 50 60 75 95

* Draagvermogen bij gelijkverdeelde last

Hoogte 730 890 1190 1490 1790 2090 2390 2690 2990

Diepte 298 398 498 598 698 798

Hoogte 1490 1790 2090 2390

Diepte 298 398 498 598

Lengte 870 970 1170

Diepte 292 392 492 592

Almawood Budget

Almawood Budget

Rooster

Diepte 
Lengte 292 392 492 592

870 70 110 140 140

970 65 90 100 100

1170 35 40 60 70

Diepte 
Lengte 292 392 492 592

870 100 140 175 186

970 70 95 125 130

1170 40 50 65 85

Diepte 
Lengte 292 392 492 592

870 55 80 80 80

Confectiestang                                                                                                              Gesloten jukken en rugpanelen



Bekijk het volledige aanbod 
 in onze productcatalogus.  

Vraag een gratis exemplaar  
op www.almasy.eu.
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+32 (0)3 317 04 20 • info@almasy.be •  www.almasy.be • shop.almasy.eu

Duurzame houten rekken voor 
winkelinrichting.
 
Uw plannen worden ons project

We maken graag met u kennis en luisteren naar uw 
visie en verwachtingen voor uw project.
Gedurende het proces gaan we gezamenlijk een aantal 
fasen door, waarbij uw concept stap voor stap wordt 
vorm gegeven. Van ontwerp tot en met de realisatie, u 
kan rekenen op meer dan 40 jaar ervaring.

 
Eigen productie - eigen montagedienst

Alle materialen worden vervaardigd in ons eigen  
atelier. Onze gecertificeerde monteurs zorgen voor  
een perfecte installatie.

let’s optimize space


