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Mer informasjon se:
www.constructor.no/byggevarer

Produktene i denne bransjen krever løsninger som håndterer stor variasjon i størrelse, form og vekt, samtidig som de skal 
være en del av en «selgende» utstilling. Optimalisering av plass og tilgang er hovedutfordringene.
Noen sentrale problemstillinger våre kunder står overfor er:

Oppbevaring av lange varer, noen opptil 8m lange, enten vertikalt eller horisontalt
Masselagring av bygningsplater 
Kompakt lagring av sekke-produkter på pall
Displayløsninger for bruk i lageret
Oppbevaring og utstilling av små varer i detaljhandelen

Tilgjengelig i høyder opptil 30 meter med varierende dybder 
og bredder, kan vårt P90-reolsystem passe inn overalt. En 
blanding av pallereoler, hyller og forskjellig tilbehør tillater 
lagring av ulike produkter i samme lagerområde.

Fordeler
 Vertikale varer holdes adskilt
 Alle varer gis nok støtte
 Forskjellige størrelser og farger  
 er tilgjengelig
 Egnet for oppbevaring av tre, plastikk, osv.
 Kan kombineres med andre tilbehør  
 til pallereoler

Bøyler er en nyttig metode for å skille og støtte lange 
lengder av tre, plastikkrør, dører eller stiger. Sammen 
med en P90-pallereol eller P90 A-rammer, er de en robust 
løsning for stående oppbevaring.

Tilbyr oppbevaringsløsninger for byggevare  
og ”gjør-det-selv”-butikker

Justerbar oppbevaring for stående langgods



Mer informasjon se:
www.constructor.no/building
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De fleste byggevarekjeder i Norge lagrer sin trelast på denne måten, gjerne 
sammen med en trelastjigg eller spesialtruck for inn og utlasting.

www.constructor.no/Referanser/Langgodshandtering/XL-Byg-Danmark

Fordeler
 Maksimal utnyttelse  
 av gulvplass
 Full tilgang til hvert enkelt  
 produkt
	 Gir	større	fleksibilitet
 Kompakt lagring
 Låsemekanisme på  
 frontrullene for god sikkerhet
 Ekstra lagerplass kan  
 bygges over

Horisontal lagring av langgods i separate innstikksreoler kan skape en ekstra 
mesaninetasje med verdifull lagerplass. Hver lokasjon har ruller i dybden som 
gjør det enkelt å fylle på eller ta ut varer.
Når varene er plassert i reolen låses rullene, men det er fortsatt mulig å ta ut 
produkter etter behov.

Vårt HI280 reolsystem har en 
rekke muligheter for tilpasning og 
skreddersøm til de mest uvanlige 
oppbevaringsbehov. Utstyrt med 
vårt spesielle tilbehør kan vi møte 
utfordringene fra byggevare og «gjør 
det selv» -butikkene. 
Kombinasjonen av reoler og mesanin 
eller flerplanslager kan gi maksimal 
utnyttelse av byggets høyde.
Oppbevaring av små deler med ulik 
fasong, samt plasskrevende varer som 
takrenner og avsløpsrør er utfordringer 
vi løser for byggebransjen. 

Fordeler
 Hyllebredder opptil 2.5m
 Justerbar i 25mm steg
 Flerplansløsning mulig
 Stort utvalg av tilbehør
 Hyllelast fra 75 – 400kg  
 pr hylle

Til håndverker-butikken hos 
Davidsen har Constructor levert 
både enkle og doble Hi280 reoler.

www.constructor.no/davidsenbutik

Tilbyr oppbevaringsløsninger for byggevare  
og ”gjør-det-selv”-butikker Kompaktlagring av liggende langgods

Skreddersydde reolløsinger
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Statnett bygger nytt beredeskapslager 
på Nesbyen og ønsker en fleksibel 
og arealeffektiv løsning for lagring av 
mastemateriell og tilhørende utstyr i 
kaldtlager, samt lagerplass i en varmdel 
for verktøy og forbruksmateriell.

Reoler med takkonsoller er den 
åpenbare løsningen for oppbevaring 
av behandlet trelast og andre 
materialer med varierende størrelse. 
Reolsystemet er tilgjengelig i en 
galvanisert eller malt utførelse, og 
kan utstyres med tak. Galvanisert 
er en rustfri utførelse og ideell for 
oppbevaring utendørs. 

Fordeler
 For innendørs eller  
 utendørs bruk
 Rommer lange lengder
 Enkel tilgang
 Justerbart system
 Armlengder opptil 2m

Pallereoler er den ideelle løsningen 
for lagring av varer på pall. Systemets 
allsidighet gjør at det kan kombineres på 
utallige måter og for forskjellige formål 
for å skape lagerplass rundt eller over 
utstillingene i butikken.
Tilgjengelig i høyder opptil 30 meter og 
forskjellige bredder og dybder, vil vårt 
P90-reolsystem kunne tilpasses enhver 
plassering.

Fordeler
 Fleksibelt system med  
 varierende høyder
 Valg av dybde og bredde
 En rekke tilbehør, f.eks.  
 nettinghyller og tette  
 hylleplan
 Bærejern kan justeres i trinn  
 på 50 mm

www.constructor.no/Referanser/
Langgodshandtering/Statnett-SF

Utendørs lagring av langgods

Oppbevaring av paller eller store mengder bygningsplater

Constructor Norge AS
Østensjøveien 27, 0661 Oslo
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kundesenter@constructor.no
www.constructor.no
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