
FLEX
 Flexibel förvaring för alla miljöer
HYLLSYSTEM



 6.865:-
För FLEX delarna på bilden 
  (3 delar)*

*De 3 delarna motsvarar: Grundsektion (H:1972 B:976 D:600), Utbyggnadssektion arbetsbänk 
(H:1972 B:1206 D:600) & Utbyggnassektion hylla (H:1972 B:1506 D:600) Kroksats, verktyg och backar/
lådor ingår ej.

Prisexempel

FLEX HYLLSYSTEM
 Flexibel förvaring för alla miljöer

 Flexibel förvaring för alla miljöer
Oavsett vad ni ska lagerhålla eller förvara så finns Flex hyllsystem till ert 
förfogande. Välj höjd, längd och djup och antal hyllplan efter era behov. 
Dessutom kan du placera hyllplanen precis där de behövs. Har du en 
arbetsbänk idag? Integrera då den i din FLEX hylla och gör plats för annat. 
Vi vill påstå att FLEX är marknadens mest flexibla hyllsystem!

FLEX finns i 5 olika djup och i 
4 olika bredder

Hyllplanen finns i 
plast och galvat stål. 

Integrera en 
arbetsbänk i 
din hylla!

Hyllplanen kan 
placeras precis 
där det passar. 

Du hittar hela serien på Gerdmans.se

http://gerdmans.se
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Besök sidan!

Slutligen lägger du en 
beställning på Gerd-
mans.se och får fraktfritt 
hem alla dina delar, 
redo för en enkel mon-
tering utan verktyg!

BESTÄLL!

Samtliga 
varianter 
finns som 
påbyggnader!

FLEX har 3 olika typer av 
hyllplan: galvat stål och 
plast för livsmedel och 
frysmiljö. Välj hyllplan 
efter dina specifika krav 
och behov.

VÄLJ HYLLPLAN
Därefter väljer du den 
grundsektion som du 
önskar, tänk då genom 
noga vilken bredd, höjd 
och djup du behöver.

VÄLJ GRUNDSEKTION

Nästa steg är att väl-
ja vilka och antalet 
påbyggnader du vill ha, 
i samma djup och höjd 
som grundsketionen.  

VÄLJ PÅBYGGNADER

FLEX HYLLSYSTEM
 Flexibel förvaring för alla miljöer

SÅ HÄR GÖR DU:

BREDD, DJUP OCH HÖJD
Flex erbjuder mängder av möjligheter och med få undantag finns 
följande mått (anges i millimeter)*:

Höjder: 1972  / 2500
Bredder: 976 / 1276 / 1576 / 1876
Djup: 320 / 400 / 500 / 600 / 800
*För fler höjder, bredder och djup - kontakta våra säljare!

http://www.gerdmans.se/sv/flex-hylla
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FLEX HYLLSYSTEM

HYLLPLAN

Behöver du förvaring i frysmiljö 
ska du välja de gröna hyllplanen  i 
plast. Perforerade och väl anpas-
sade för den kalla miljön.
För mer information:
Hyllplan i plast för frysmiljö

FRYSMILJÖ GRÖN

FLEX hyllplan i galvad plåt utgör 
en stabil, slitstark och flexibel 
lagerhylla. Hyllplanen har en låg 
egenvikt och förflyttas lätt.
För mer information:
 Hyllplan i galvaniserad plåt

GALVANISERAD PLÅT

Hyllplan i blå plast för livsmedels-
miljö. Perforerade och anpassade 
för sprinklersystem.  
För mer information:
Hyllplan i blå plast

LIVSMEDELSMIJÖ BLÅ

Hyllplan i gul plast för livsmedels-
miljö. Perforerade och anpassade 
för sprinklersystem.  
För mer information:
Hyllplan i gul plast

LIVSMEDELSMIJÖ GUL

Hyllplan i svart plast för livsme-
delsmiljö. Perforerade och anpas-
sade för sprinklersystem.  
För mer information:
Hyllplan i svart plast

LIVSMEDELSMIJÖ SVART

Hyllplanen finns i 5 olika 
varianter anpassade för olika 
miljöer. Välj hylla efter det 
hyllplan som fyller dina krav. 
Vill du ha fler hyllplan än vad 
som ingår i hyllan, fungerar 
det utmärkt att köpa till fler. 
 
Extra hyllplan köps 
kompletta med bärbalk.

Hyllplanen finns i följande 
djup:

http://www.gerdmans.se/sv/flex-hyllplan
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hyllplan
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hyllplan
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hyllplan
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hyllplan
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hyllplan
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INTEGRERAD ARBETSBÄNK

ÖPPEN ARBETSBÄNK MED FÖRVARING

Förläng din hylla med en FLEX arbetsbänk, på vän-
ster eller höger sida avgör du. Smart utformad med 2 
hyllplan, bänkskiva, verktygstavla och 4 backskenor.

PÅBYGGD ARBETSYTA

FLEX ARRBETSBÄNK

FLEX integrerade arbetsbänk kan placeras var som 
helst i din flexhylla. Smart utformad med 2 hyllplan, 
bänkskiva, verktygstavla och 4 backskenor.

Det går också att placera en enkel arbetsbänk utan 
verktygstavla och backskenor med förvaring, på båda 
sidor om din flexhylla. Perfekt som packbord!

I den här kombinationen har vi använt oss av:
1. Grundsektion: Flex hylla B: 972 mm
2. Påbyggnad 1: Flex arbetsbänk B: 1206 mm
3. Påbyggnad 2: Flex hylla B: 1506 mm

I den här kombinationen har vi använt oss av:
1. Grundsektion: Flex hylla B: 972 mm
2. Påbyggnad 1 & 2: Flex hylla B: 972 mm
3. Påbyggnad 3: Flex arbetsbänk B: 972 mm

I den här kombinationen har vi använt oss av:
1. Grundsektion: Flex hylla B: 972 mm
2. Påbyggnad 1 & 2: Flex hylla B: 972 mm
3. Påbyggnad 3: Flex arbetsbänk B: 972 mm

Integrera din arbetsbänk i en FLEX hylla och på så vis skapa plats 
och möjlighet för annat. FLEX arbetsbänk kommer i flera olika 
utföranden och kan placeras var som helst i din hylla. Välj med eller 
utan verktygstavla och backskenor .

http://www.gerdmans.se/sv/flex-hylla-grundsektion-62
http://www.gerdmans.se/sv/flex-arbetsb%C3%A4nk-hylla
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hylla-utbyggnadssektion-72
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hylla-grundsektion-62
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hylla-grundsektion-62
http://www.gerdmans.se/sv/flex-arbetsb%C3%A4nk-hylla
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hylla-grundsektion-62
http://www.gerdmans.se/sv/flex-hylla-grundsektion-62
http://www.gerdmans.se/sv/flex-arbetsb%C3%A4nk-hylla
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ENKEL MONTERING UTAN VERKTYG

Montera på stålfötter på gavlarnas 
undersida

Sätt på plastskydden till gaveltop-
parna

Haka fast bärbalkarna i gavlarna.

Fixera bärbalkarna med hjälp av 
stålclipsen. 

Lägg på hyllplanssektionerna på 
respektive balkplan.

GUMMIKLUBBA

Behöver du extra kraft i händer-
na rekommenderar vi att an-
vända en FLEX gummiklubba.

Glöm ej att förankra din hylla i antingen golv eller vägg!

Observera!

http://www.gerdmans.se/sv/gummiklubba-2


ALLTID FRAKTFRITT!
ALLTID 7 ÅRS GARANTI!

RIing oss på 0433 - 75 000
Har du frågor?

eller maila oss på
bestallning@gerdmans.se

mailto:bestallning%40gerdmans.se?subject=

