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aðHva
 ? geyma fara

 ða ertu efni 

amhæfingS lagernum  á 

iHe !

ðMe

 umhverfi. samlitt og andiór
 ðumhverfi ræf rekkum arðvi og lista á

 okkur áhj ðlaðansta sem lit antracit 

Viltu

 ðlaðsta . sem
 litina aáðb hafa ðvi munum þá litinn aágr í

 yfir okkur raæf ða erum ðvi sem arþ l,ám
 Ekkert? appelsínugult hafa frekar 

ðVi

ðA

ðVi
 r.þé hentar sem ðaþ eimitt

 iráf þú svo reynslu okkar gjarna deilum 
 skir.ó narþí fyrir ttuákunn og

 reynslu mikla rval,ú ðmiki hafa eirþ ða essþ
 vegna fremst og fyrst er ttingumélager-innr

 á afhendingu í andiðlei ués EAB 
 reglu. og ðrö í allt hafa ða

 igþ fyrir er ðaþ gtæmikilv hversu vitum 
 ? breyta aðe jaýendurn ða til miít kominnEr 

yrjumB  hér 

 

 

 

 



iróðEndingarg

uáðsj  er. iðbo í ðhva 
 og altak.is á inn þá uðfar

 lausnina bestu fynna ða til lager, umðskipulög
 í arfirþ uppfylla ða til irðhanna og 

BRETTA  REKKAR 
EAB

Styrkurinn

 
Aukahlutir

 fallvarnir. og keyrsluá
 misjafnar lhillur,ást Nethillur, : 

 malbik. á beint setja
 ða gtæh kaíl er brettarekkana löstun. mikla

 olaþ sem ugaðstö og sterka mjög gaflana
 gerir sem filrör,ópr eru gaflinum í stögin
 göflunum, í fremst og fyrst er 

 verbitum.þ og göflum : einingum
 2 á upp byggjast brettarekkarnir uppsetningu.

 í veldirðau og öruggir vera ða fyrir
 ekktirþ fremst og fyrst eru brettarekkar 

 

rettarekkiB
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reinarekkarG  
urðthugsaÚ

Greinarekki
 er. notkunin hver ívþ eftir rslumætfú

 mörgum í stæf vöru ungaþ fyri 
 vöru. ungaþ og létta iæðb

 fyrir tvöfalda, aðe einfalda iæðb áf ða gtæh
 möguleika, marga ðme rekki Geta

Mjög

 grunninn. í okkar brettarekkakerfinu
 á upp irðbygg eru eirþ sem arþ rtekkana

 ðvi taæb aðe og breyta ða er veltðau 
 .ðsta sinn á efninu llaúr

 ða sé gtæh svo llurúr á leggst ðtimbri um,æðh
 mörgum í irðbygg og mislangir ðveri 

imburrekkarT

PPLÝSINGARU UM 
EAB

EAB

a.ðheitgalvanisera
 
Aukahlutir
Greinarekkar  fallöryggi. svo og vögnum hreifanlegum á aki,þ ðme 

 : 

 
 þá áf ða ðme ltæm er þá tiú vera skal greinarekkinn

 ef pulverlakki, sterku ðme irðlakka afhendast greinarekkarnir 
 ar.ðannarsta stafla ða er erfitt sem efni langt

 m,a fyrir iróðendingag og lirístab mjög eru greinarekkarnir 

 

PPLÝSINGARU MU 
EAB

hafa
urnaræðTimburst

er
 
Aukahlutir  skotgrindur. tröppur, Svalir, : 

 jarknum.þarðbur ðme iæðst í rennt veldlegaðau 
 unumæðst llum,úr 5 á liggur aæðtimburst hver lulegum,úk

 ðme eru festar sem llumúr sterkum á liggja 
 er. aðlagersta hver nýyfirs 

 ða er veltðau sem misísamt miýr ðmiki spara eirþ ur,æðtimburst
 raælagerf ða til kostur hentugur er timburrekkarnir 

 

 TIMBURREKKA GREINAREKKA
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istarekkarL  urekkariH ll

 nilegar.ýs vel
 vörur og ðopi ðsiúlagerh er misísamt rör, og
 laífópr lista, standadi hafa ða til sett 

.

Hentugt Mjög
 örfum.þ eftir

 hanna ða er gtæh sem hillukerfi ugtðstö 

PPLÝSINGARU UM 
EAB

 
Aukahlutir

 mottu.ímmúg ðme lfplataóg
 listum, af teg ða skilja ða til Lykkjur : 

 krefst. sem örfþ eirriþ eftir mlegaækván
 hanna ða gtæh er fylgihlutum msumý ðMe

 standandi. vera ða olaþ og lengdum í eru sem vörur fyrir
 hönnun lístab og iróðendingag eru listarekkarnir 

 .

 LISTAREKKA UPPLÝSINGAR UM 

EAB

 
Aukahlutir.

 hillur. á fallvörn og irðhur sökkulplötur,
 hillur, í skiptispjöld hillur, tdraganlegarÚ 

 um.ðloku
 aðe göflum oppnum samtá kerfi, á umæðh og hillum
 á ptumýd msumý ðme áf ða gtæh er ðhillukerfi 

 

 HILLUREKKA

 



eab.no
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Veldu
 best. sem virka ða innþ

 lagerinn ræf sem ðaþ 

Hugmyndir  WWW.eab.se á ásj ða gtæh er 

BURÐARÞJARKUR,  HANDBÓK / RAFDRIFINN 
Fyrir
Til

 rsluæinnf ðvi urnaræðst í kjastækr
 sem karókr eru hrynji urnaræðst ða fyrir veg í koma ða 

 um.æðtimburst á rsluæinnf örugga 

ukahlutirA
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ENNIBRAUTR  | IMBURREKKART 

STIGI | MILLIHÆÐ  | HANDRIÐ  

UPPHÆKKUN  LYFTARAGAFLA FYRIR  

 pöllum.
 á eru ekki sem ntumúplötub af fluttning veldarðAu

.

SKIPTILYKKJUR Í  BRETTAREKKA 
 alagernum.ðhur á skipulaginu .Heldur
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LÍMTRÉSREKKI | MBURREKKIIT 
ugðSni  nsluít veldarðau mtré,íl geyma ða til lausn 

KOTGRINDS  | IMBURREKKIT 
Fyrir
Skotgrindin

 öruggari.
 innðvinnusta gerir opin, er grindin egarþ blikkar sem

 sióblikklj samtá lagsvöktuná og lokun lvirkásj tosella,óF
 ringu.ýfjarst ðme rtýst er og tordrifinóm er 

 .æðmillih á upp t,d á löstun örugga 
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Hvaða

 þarfir? þínar
 við passar hurð
 af tegund 

4
GÖNGUHURÐ 

 MEÐ OPPNAST HURÐIR STK 
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EAB

 
Allar

arnarðFellihur  : áf ða gtæh er 
 skiptavina.ðvi

 skumó eftir arðaíðsm og óðjíþSv
 í Smålandstenar í framleiddar eru arðhur 

 i.æðg og styrkleika fyrir ekktarþ eru
 og arðheitgalvanisera eru rþæ tors,óm ná og

 ðme iæðb áf ða gtæh er arnarðfellihur 

Fellihurðir

Eftir lum.ám   
 ðMe  .ðgönguhur aðinnbygg 

a.ðlaðÖriggissta 
 7  einangrunargildi. misjöfn 
 nurnaríHönnunarl  teljandió eru 

PPLÝSINGARU
ELLIHURÐIRF

 

EAB

ðVi

10
 a.æðr ða er vöru aæðg

 um ða ðaþ sannar ðbyrgá raá 
 nustu.ójþ og örfþhaldsðvi litla
 gerir sem samskeyti hreifanleg

 aáf hafa ða ðvali höfum 
 endingu. aóðg og iæðg mikil fyrir

 ekktarþ ðveri hafa irðhur 
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Einfaldar  irðhur öfaldarvt og 
EAB

 .á iræðm mikir sem arþ
 arðhugsa og arðaúðheitgalvanh

 eru arnarðgönguhur  



Á L T A K  E H F 
F O S S A L E Y N I R  R E Y K J A V Í K 1 1 2 8 , 

S Í M I  5 7 7 - 4 1 0 0 |  W W W A L T A K . I S.

ekkingÞ  ðlei alla 
Fyrir  mi.ýr lager tilíl og róst iæðb 

Sama
á                        Fr  lager insútilb til teikningu og hugmynd 

 a.ðstoða ða inútilb ðvi erum þá ar,ðhur ðe er ðmiýlagerr rtóst hve 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




