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EAB · MEZZANIN

Med EABs mezzanin frigør du gulv-

Projektering

deret kan desuden forsynes med en va-

arealer og får optimal udnyttelse af dit

EABs projekteringsafdeling anvender de

resluse med selvlukkende låge, vippelå-

lagerlokale. En forøgelse af gulvarealet

nyeste tegnings- og beregningsprogram-

ge eller fast indlagringsplads. Trappen

ved hjælp af en mezzanin er den ideelle

mer hvilket giver let overskuelige 3D

fremstilles med trin af gitterrist eller

tegninger allerede i projekteringsstadiet.

dørkplade.

Montage

Reolmezzanin

EABs mezzanin boltes sammen og op-

Alternativet til en fritbærende mezzanin

stilles normalt helt uden svejsning på

er en reolmezzanin, d v s. et ekstra gulv-

montagestedet. Resultatet er kort mon-

plan lagt på toppen af lagerreoler – et

tagetid og små montageudgifter.

koncept som passer udmærket i et pluk-

løsning når det eksisterende gulvareal
ikke længere er tilstrækkeligt!

Konstruktion
EABs mezzanin er en fritbærende stålkonstruktion som stabiliseres ved rammevirkningen eller med stålstagning.
Gulvet består af slidstærk, skridsikker

lager.

birkeplywood på trapezplade eller af la-

Gelænder og trappe

mineret gulvspånplade. En konstruktion

Mezzaninen forsynes med fast gelænder

som giver store muligheder for at udnyt-

med to rør, fodspark og trappe – en ud-

te et lokales areal fordi søjleplacering og

rustning der gør det sikkert at arbejde

spændvidder tilpasses de givne forhold.

og færdes på det nye gulvareal. Gelæn-

EAB · MEZZANIN

En mezzanin giver en ekstra etage og frigør brugbart gulvareal.

Trappe til mezzaninen med trin i forskellige udførelser.

På et pluklager kan mezzaninen bygges på EABs lagerreoler.
Her med en indlagringsplads med selvlukkende låge.

EABs gulvplade af birkeplywood med en slidstærk
mønstret overflade af fenolfilm.

Fakta
Sikkerhedskrav
EABs Mezzanin opfylder alle gældende
normer og sikkerhedskrav. EAB er også
certificeret iht. ISO 9001 samt ISO 14001.
Overfladebehandling
Mezzaninen lakeres i mørkegrå standardfarve. Trappetrin varmgalvaniseres for
bedste slidstyrke.

Indlagringsplads med motordreven skydelåge. Manøvreres via radiosender

Mål og belastning
EABs mezzanin måltilpasses for den enkelte installation for at opnå den optimale
udnyttelse af det enkelte rums areal, selv
søjleplacering og spændvidder tilpasses
virksomheden. Mezzaninen dimensioneres
for tilladt belastning 300-500 kg/m2.
Trappetrin findes i gitterriste eller
dørkplade: bredde 800-1200 mm
Selvlukkende låge: bredde 1200 mm
Vippelåge: bredde 2300 mm
Skydelåge: åbningsmål 3000 mm
EAB Det Holder
Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor
akkuratesse og vor kvalitetsbevidsthed
kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling, levering og montage. Holdbarheden
inkluderer også de relationer vi har til vore
kunder, leverandører og medarbejdere.

Indlagringsplads med vippelåge

Derfor skal du vælge en mezzanin fra EAB:
• Frie gulvarealer		

• Egen projektering

• Totalkoncept		

• Enkel installation

• Høj kvalitet		

• Høj fleksibilitet

I EAB Lagerinredningar indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed,
Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser, Truckværn og Arbejdspladsudstyr.
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Bredt sortiment af standardprodukter
5 års garanti
Idé, projektering, konstruktion og montage
Afprøvede produkter
En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
Produktion og produktudvikling på samme sted
Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner
(værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)

EA B L AGER INDR ETNING A /S
STIF TSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF + 45 7589 0555
inf o@eab.dk

www.eab.dk
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Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden
tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
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Egen test- og afprøvningsafdeling
Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne

