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Lundia Stål

Stationär hylla

09.10 utgåva 1

Beskrivning:
Stålhyllan Lundia är ett mycket flexibelt system för alla
typer av förvaring. Det tåliga och oömma materialet,
kombinerat med slagtålig pulverlack och de många
tillbehören gör att det är användbart i många olika miljöer.
Fördelarna med Lundia Stål är många då systemet är
flexibelt och enkelt uppbyggt. Lundia Stål är oöm och
stryktålig och kan därför användas på många ställen där
”vanliga hyllor” inte klarar kraven. Ja, överallt där man har
förvaringsbehov bör det stå en Lundia Stålhylla.

Material:
Lundia Stål tillverkas i stålplåt där hyllor görs i 0,7 mm
och gavlar i 0,9 mm materialtjocklek.

Ytbehandling:
Gavlar och hyllplan är epoxy-polyesterlackade med
järnfosfatering som grund. Som standard lackeras de i vit
kulör NCS-S0500 men går att få i andra färger.

Utvändiga mått:
De tre olika hyllängderna 800, 1000 och 1200 mm, gör att
hyllställen kan byggas i längderna 830, 1030, 1230, 1630,
1830 osv med 200 mm-intervaller.
Gaveldjupet är 270, 300 och 400 mm. Gavelhöjder är
1730, 1830, 2080,2180 2430 eller 2530 mm.

Exempel:LS15
Uppfyller av FMV ställda utformningskrav
Hyllställ med topphyllor
Höjd 2080 mm
Längd 4032 mm (4 sektioner)
Djup 300 mm
Fyllda gavlar
Hyllplan i stål, 5 st/sektion
Utdragbar arbetsyta 1 st/sektion

Invändiga mått:
Innermått mellan gavlarna är 767, 967 resp 1167 mm.
Hålavståndet för hyllplanen är c-c 35 mm.
Hyllplanet är 27 mm tjockt.

Teknisk information:
Hyllplanen är kantbockade och vilar på 4 st hyllbärare.
De täckta gavlarna är 32 mm tjocka.

Belastningar:
För hyllplanen 800 och 1000 är maxbelastningen 60 kg
och 1200 hyllan klarar 50 kg. Önskas högre hållfasthet går
det att komplettera med hyllförstärkning. Den färdiga
hyllans kapacitet bestäms också av hyllgavlens bärkraft.
Tillåten maximal belastning per enhet är 600 kg,
oberoende av antalet hyllplan.
Hänsyn måste åckså tas till golvets bärighet.

Tillbehör:
Lundia Stål har alla de tillbehör som behövs för att göra
den precis så effektiv som behövs! Till exempel: bok- och
pärmstöd, låda, hängmappslåda, utdragshylla, ställbara
fötter, låsbara dörrar mm.
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