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Combirek

Houten stellingen
Veelzijdige houten
stelling geschikt voor
winkel of archief

Archiefinrichting

Winkelinrichting

Uitverkooprekken

Het Combirek-systeem
De onderdelen van het Combirek-systeem zijn gemaakt

veelzijdigheid van het systeem optimaal benut. Ideaal

uit eersteklas Scandinavisch vurenhout en garande-

voor winkels, archieven en andersoortige presentatie-

ren u jarenlang gebruiksgemak. Als wandopstelling,

ruimtes. Wij richten uw complete winkel in voor een

vrijstaand of ruggelings dubbel geplaatst, het is alle-

verrassend laag budget!

maal mogelijk. Uw beschikbare ruimte wordt door de

Waarom Combirek?
Het Combirek-systeem geeft u de mogelijkheid met

prominent kunt presenteren. Bovendien kunt u de on-

driehoeklegborden een opstelling fraai af te werken.

derdelen gemakkelijk beitsen of lakken, waardoor u

U creëert tevens een kopstelling waar u producten

niet gehouden bent aan één standaardkleur.

Makkelijk te monteren, breed assortiment en erg goedkoop.

Snel leverbaar!
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U wilt uitbreiden?
Doordat het systeem uit losse
onderdelen bestaat kan uw
inrichting meegroeien met
de expansie van uw bedrijf of
instelling. Aanpassen,
herinrichten, noem maar op , de
mogelijkheden zijn talrijk.

Uniek pen-gat verbindingssysteem
Door de unieke constructie, het zogenaamde pen-gat

legborden op elke gewenste hoogte plaatsen; gaten

verbindingssysteem, zijn de stellingen snel en een-

zijn om de 5 cm. geboord.

voudig te monteren en/of te demonteren. U kunt de

Winkelinrichting

Afmetingen

De voordelen op een rij

Staanders (open en gesloten staanders mogelijk) zijn

•

verkrijgbaar in de hoogtes:

Gemaakt uit natuurlijk FSC gecertificeerd
Scandinavisch vurenhout

•

93 cm.

•

Warme uitstraling

•

138 cm.

•

Eenvoudig op maat te maken

•

178 cm.

•

Grote stabiliteit en hoog draagvermogen

•

208 cm.

•

Snel leverbaar

•

238 cm.

•

Makkelijk te monteren

Leverbare dieptes van de staanders zijn 28 / 37,5 /

•

Hoge flexibiliteit bij uitbreidingen of aanpassingen

50,2 cm. Legborden zijn 18 mm. dik en de standaard

•

Voor diverse branches toepasbaar

breedtes zijn 43,7 / 87 / 97 / 117 cm.

•

Scherpe prijzen
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