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MADE
IN EU

Max. 200 kg/niveau
Max. 900 kg/basisrek

NF031 - VOEDINGSHYGIENE
www.marque-nf.com

Voedingsgeschikt modulair stockagesysteem geschikt voor :

 Koel- & vriescellen

 Laboratoria

 Grootkeukens

 Stofvrije ruimtes

 Droge stockage

 Ziekenhuizen

Rekstellingen met uitneembare volle legvlakken



FERMOSTOCK 8811

tot
  460  mm

     1685       1800        2135       2435

 10            11            13            15
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www.rackline.eu

Dankzij zijn flexibiliteit, totaalaanbod, design en materiaalkeuze is FERMOSTOCK 
hét systeem bij uitstek voor de inrichting van professionele stockageruimten. 
Ontwikkeld om te weerstaan aan temperaturen tot - 40°C, vormen zij de ideale 
oplossing voor koel-en vriescellen.

De FERMOSTOCK draagstructuur is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium  
(20 micron). Dit maakt het heel resistent, duurzaam en uiterst stevig.  
De eenvoudige opbouw laat toe dat de gestockeerde producten langs alle kanten 
bereikbaar zijn, dit zowel bij een rechte lijn als bij een hoekopstelling.

Dankzij de vooraf geperforeerde staanders, kunnen de niveaus om de 150 mm 
in de hoogte verplaatst worden. Zo kan voor iedere specifieke toepassing een 
optimale opstelling gerealiseerd worden. De uitneembare legvlakken zijn  
vervaardigd in composiet en zijn vaatwasbestendig tot +90°C. 

De mobiele FERMOSTOCK rekstellingen krijgen van uit de fabriek staanders 
met vooraf gemonteerde wielen. Het ganse FERMOSTOCK systeem geniet het 
NF-voedselhygiëne certificaat NF031, afgeleverd door AFNOR Certification.

Uitneembare volle legvlakken in kunststof, 
makkelijk afwasbaar in vaatwasser tot 90°C 

Snelle montage zonder gereedschap

België & GH Lux.: Fermod bvba - Kuurne - T. 056 35 88 31 - info@fermod.be

Nederland:  Fermod BV - Ridderkerk - T. 0180-46 10 58 - info-nl@fermodeurope.eu 
Web: www.fermodeurope.eu     
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Het max. draagvermogen per basisrekstelling tussen 2 staanders : 900 kg

Het max. draagvermogen per basisrekstelling tussen 1 staander en gebruik van hoekverbindingen : 600 kg

*: overmeten (incl. 2 staanders) / **: gelijkmatig verdeeld

Lengte (mm)* 660 780 900 960 1080 1200 1320 1500 

Max. belading (kg)** 200 200 200 200 200 200 200 200 

8 lengtes / maximale belasting per niveau

4 hoogtes / aantal niveaus

1 diepte
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Systeem  

200 kg/
niveau

 Alle foto’s en illustraties geven een tijdsgebonden weergave van het gamma. In het kader van onze dagelijkse politiek van innovatie en verbetering kunnen afwijkingen optreden in ontwerp, uitvoeringen of afmetingen zonder voorafgaandelijk bericht.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of ontbrekende info. Fermostock® is een geregistreerd merk van Fermod S.A. Frankrijk.


