PALLREOLER BESKYTTELSE

Pallreoler er ikke designet for å stå i mot
påkjørsler fra gaffeltrucker. Selv lave hastigheter
kan føre til skader på reolene som gjør at det er
risiko for ras. I tillegg er det kostbart å reparere.

Fanger støt mot reolene – levert over hele verden
 Solgt i over 60 land = utprøvd kvalitet
 Testet av BUREAU VERITAS for front og side støt
 Tilfredsstiller EN 15512-2009, FEM 10.2.02, AS4084-2012
standarder*
 Reduserer reol skader
 Forbedret sikkerheten i arbeidsmiljø = redusert risiko for ras
 Unikt patentert klikk design = slipper å bore i betongen
 Sikkert feste i stolpen = ingen ekstra festeanordninger
 Montert på minutter = lav kostnad = penger spart
 Unik 134mm høyde = fleksibilitet
 3 Protect-it pr stolpe gir 402 mm høyde = tilfredsstiller
standarden
 Lave reparasjonskostnader = bytt bare den skadede delen
 Leveres i gult og sort
 Fungerer ned til minus 40 grader
 Laget av plast med ultra høy toleranse for støt
 GARANTERT REDUSJON av årlige og løpende
vedlikeholdskostnader
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Vi har protect-it produkter
som passer alle kjente
merker. Kontakt oss for mer
informasjon.
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Enkel montering
Vi anbefaler regelmessige
reoler inspeksjoner i
samsvar med lokal Health
& Safety Laws.Bytt alle
skadede produkter
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*Referere til www.protect-it.com.au for testrapporter
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