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Brochure
 BT Euro legbordstellingen 



BT Euro
Houten stellingen

Goedkoop, flexibel 
en snel leverbaar

De onderdelen van het Eurorek-systeem zijn gemaakt 

uit eersteklas Oost-Europees vurenhout en garanderen 

u jarenlang gebruiksgemak. Als wandopstelling, vrij-

staand of ruggelings dubbel geplaatst, het is allemaal 

mogelijk. Uw beschikbare ruimte wordt door de veel-

zijdigheid van het systeem optimaal benut. Ideaal voor 

archieven, opslagfaciliteiten en magazijnen. 

Het Eurorek-systeem

Archiefinrichting Magazijninrichting Uitverkooprekken

Eurorek onderscheidt zich van andere systemen 

door het gebruik van de basismaterialen; Oost-Eu-

ropees vurenhout is wat wilder qua structuur dan  

Scandinavisch vurenhout. Eurorek is daarom een stuk 

voordeliger dan onze andere houten stellingen.

Simpel en goedkoop

Makkelijk te monteren, breed assortiment en scherpe prijzen.
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U wilt uitbreiden?

Eurorek is direct uit voorraad 

leverbaar en beschikbaar in een 

grote diversiteit aan afmetingen.

Vraag vrijblijvend een offerte 

aan voor uw mogelijkheden.

Uniek pen-gat verbindingssysteem

De voordelen op een rij

• Gemaakt uit Oost-Europees vurenhout

• Warme uitstraling

• Eenvoudig op maat te maken

• Grote stabiliteit en hoog draagvermogen

• Uit voorraad leverbaar

• Makkelijk te monteren

• Hoge flexibiliteit bij uitbreidingen of aanpassingen

• Voor diverse branches toepasbaar

• Bijzonder scherpe prijzen

Afmetingen 

Standaard zijn de stellingen verkrijgbaar in de volgen-

de afmetingen in hoogte:

• 150 cm.

• 180 cm.

• 210 cm.

• 240 cm.

• 300 cm.

Leverbare dieptes van de staanders zijn 30 / 40 / 50 / 

60 cm. Legborden zijn 18 mm. dik en de standaard 

breedtes zijn 77 / 97 / 117 cm.

Winkelinrichting

Door de unieke constructie, het zogenaamde pen-gat 

verbindingssysteem, zijn de stellingen snel en een-

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

legborden op elke gewenste hoogte plaatsen; gaten 

zijn om de 5 cm. geboord.
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