
DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING

reoler og vogner
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REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål

Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for 

å møte stadig høyere krav til hygiene og renhold. Produktene  

har jevne, godt tilgjengelige overflater og lukkede profiler som 

gjør det enkelt å holde en høy hygienisk standard uten unødig 

bruk av kostbar tid. Plasthyllene kan enkelt demonteres og 

vaskes i oppvaskmaskin.

ENKELT RENHOLD

Reol i aluminium m/platehyller

Vogn i aluminium

Hyller i aluminium
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Alminor har et komplett program for hygienisk lagring i  

aluminium, plast og rustfritt stål. Et stort standardsortiment gir 

muligheter for nøyaktig tilpasning og høy arealutnyttelse. Design 

og funksjon er nøye knyttet sammen for å skape et produkt som 

tilfredsstiller høye krav, både til bruk og til utseende.

KOMPLETT SYSTEM

Reol i aluminium m/risthyller
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ØKONOMISK AREALUTNYTTELSE
Kvadratmeterprisen er ofte høy i kjøle- og fryserom, kjøkkener, sterile 

rom osv. Plassen kan være knapp, med behov for høy arealutnyttelse. 

Alminor tilbyr et stort standard leveringsprogram med moduler på  

10 cm fra 80 til 150 cm hyllelengder, fire dybder og tre høyder,  

som gir god økonomisk arealutnyttelse. Hyllene kan monteres i  

valgfri høyde med intervall på 16 cm.

Vi benytter eloksert og lakkert aluminium som er spesielt beregnet for å tåle de 
kjemiske, termiske og mekaniske påkjenningene produktene kan få ved bruk.  
Alle de rustfrie produktene er fremstilt av krom/nikkel - stål SS 2333/AISI 304.

KVALITETSMATERIALER

Aluminium, plast og rustfritt stå har ulike egenskaper som tilsammen dekker et stort spekter. 
Uansett hvilket materiale du velger får du Alminors kvalitet og gode design. De kan naturligvis 
også kombineres, for eksempel ved å benytte reolstiger i aluminium og hyller i rustfritt stål.

MANGE BRUKSOMRÅDER

Alle hylleelementer, i både stål, aluminium og plast,  

produseres med følgende standardmål (alle mål i mm):

Lengder: 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

Dybder: 300 - 400 - 500 - 600

Høyder: 1480 - 1800 - 2120 

MÅL STANDARDPRODUKTER

Plate- og risthylle i polypropylen

Plasthyllene er lette å ta av og kan  
vaskes i oppvaskmaskin
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REOLER OG VOGNER
i aluminium, plast og rustfritt stål
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Reol med stiger i aluminium og hyller av polypropylen



Med det store standardprogrammet dekker Alminor 
System 150/250 de fleste behov innen hygienisk lagring 
og håndtering. Der dette ikke er nok, har vi en avdeling 
som kan modifisere produktenen eller skreddersy dem til 
kundens spesielle formål og behov.

SKREDDERSYDDE PRODUKTER
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Profiler og materialer til Alminor System 150/250 er nøye utviklet og 

sammensatt for å gi det ferdige produktet den høye Alminorkvaliteten. 

Hygiene, styrke, stabilitet og sikkerhet i bruk er for oss ufravikelige krav. 

Hyllevangene er spesielt utviklet for å tåle høy belastning og gi minimal 

nedbøyning. Vi benytter enkeltbrettet vange på platehyllene for å gi best 

mulig tilgjengelighet for renhold. Reolstigene har solide ben som kan  

justeres inntil 50 mm. Transportvognene har store, solide, korrosjonsfrie 

hjul på 125 mm Ø som gir god fremkommelighet selv på ujevne gulv.

DE VIKTIGE DETALJENE

Alminor System 150/250 er enkelt å beregne med 10 cm moduloppbygging. 

Legg merke til at vi måler hyllelengden både i aluminium og rustfritt stål fra 

senter til senter, slik at du får full lengde til disposisjon. Plasthyllene bygger 

imidlertid noe mer, så her må man legge til 25 mm mer for hver seksjon.

MODULLENGDER PÅ 10 CM

Vi kan utarbeide detaljerte tegninger som gir et svært realistisk 

bilde på utnyttelsesgraden av tilgjengelig plass. Det forenkler 

også beslutningsprosessen når en får et godt visuelt inntrykk  

på hvordan reolene blir ferdig montert. 

DAK  (DATA ASSISTERT KONSTRUKSJON)
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HYGIENISK LAGRING og håndtering

Hyller i mønstervalset  rustfritt stål

Hjørneklammer
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ALMINOR - kvalitet og tradisjon

Reol i rustfritt stål med en kombinasjon  
av platehyller og risthyller

Vogn i rustfritt stål.

Alminor holder til i Austbygd i Tinn kommune i Telemark. Her har håndverk  
og industri lange tradisjoner. Og her, blandt høye fjell og vakker natur skapes  
det produkter av høy kvalitet og hygienisk standard. Her produseres  
Alminor System 150/250 som er blitt markedsleder i Norge, har høye  
markedandeler i Norden og eksporteres til mange andre land i Europa. R
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Din partner for hygienisk lagring

Alminor AS
3650 Tinn Austbygd

Telefon 35 08 11 11 - Faks 35 08 11 00
mail@alminor.com

www.alminor.com


