
Indretning med omtanke

Pulterrum til stort og småt
Fleksible og sikre løsninger
Uforpligtende indretningsforslag og tilbud
Tre produktvarianter til lavt, mellem og højt 
sikkerhedsniveau
Pulterrum med åbne netvægge eller med 
lukkede pladepaneler der sikrer mod indsyn
Nøglefærdige løsninger monteret til aftalt tid 
og pris

•
•
•

•

•



G350 - Sikre pulterrum til attraktive priser

G450 - Pulterrum med øget sikkerhed

Til pulterrum med høj skalsikring og hvor behovet for beskyt-
telse vurderes som lavt.

Kraftigt hængelåsbeslag i stålplade med beskyttelses- 
kappe der vanskeliggør angreb på hængelåsen
Døren kan leveres med låsekasse forberedt til cylinderlås
Dørbladet er med kraftige påsvejsede dørhængsler for at 
sikre mod opbrydning
Anslag i top og bund af dørbladet til sikring mod indspark
Trådender er placeret indvendigt, så skarpe kanter 
gemmes væk

•

•
•

•
•

Til pulterrum med en dårligere skalsikring og hvor der er 
behov for et stærkere alternativ.

Kraftigt hængelåsbeslag i stålplade med beskyttelses- 
kappe der vanskeliggør angreb på hængelåsen
Døren kan leveres med låsekasse forberedt til cylinderlås
Dørbladet er med tre kraftige påsvejsede hængsler for at 
sikre mod opbrydning
Anslag i top og bund af dørbladet til sikring mod indspark
Kraftige horisontale og vertikale tråde i nettet besværliggør 
overklipning
Trådender er placeret indvendigt, så skarpe kanter 
gemmes væk

•
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Pulterrum til stort og småt



G450/G550 med lukket pladevæg 

G550 - Pulterrum til udsatte områder

*

Til pulterrum som er særligt udsatte. G550 har den højeste 
indbyggede sikkerhed i Garantells pulterrumsprogram og er 
certificeret iht. SSF 1190-06-30/B*.

Dørbladet er med tre kraftige påsvejsede hængsler for at 
sikre mod opbrydning
Kraftigt hængelåsbeslag i stålplade med beskyttelseskappe 
der vanskeliggør angreb på hængelåsen
Døren kan leveres med låsekasse forberedt til cylinderlås
Anslag i top og bund af dørblad til sikring mod indspark
Meget kraftige tråde i nettet som vanskeliggør overklipning
Nettet er påsvejset indvendigt i dørbladet og i netprofilet, for 
at undgå skarpe kanter
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•

•
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•

Model G450 og G550 kan desuden leveres med lukkede 
fronter, der sikrer mod direkte indsyn. Væggene imellem pul-
terrummene udføres typist med åbne netvægge for at få mere 
lys og ventilaton i rummene. 

Dørbladet er med tre kraftige påsvejsede hængsler for at 
sikre mod opbrydning
Kraftigt hængelåsbeslag i stålplade med beskyttelseskappe 
der vanskeliggør angreb på hængelåsen
Kan leveres med cylinderlås
Anslag i top og bund af dørblad til sikring mod indspark
Pladen i dørbladet er med krydsbuk
Dørpladen er påsvejset indvendigt i dørrammen, så skarpe 
kanter er gemt væk
G550 er desuden certificeret iht. 
SSF 1190-06-30/B*
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•
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* SSF 1190-06-30/B svarer til Skafor gul

Ring til os og hør nærmere 
på tlf.nr. 59 18 63 63



Reol No.1 er en robust stålreol i elektrogalvaniseret udførelse. 
Flyt hylder uden brug af værktøj
Op til 200 kg udbredt last pr. hylde
Justering af hylder i spring af 50 mm
Standerhøjder: 2100, 2500 og 3000 mm
Specialhøjder kan tilbydes
3 hyldebredder: 750,1000,1170 mm
5 hyldedybder:  300, 400, 500, 600 og 800 mm

Tilbehør:
Lukkede gavl- og rygplader, perforeret gavlplader til værktøjskroge, 
deleplader, udtræksskuffer, bøjlestænger, dækhylder.
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Indretning med omtanke

Scan-Flex Stålreoler A/S
Hjulmagervej 11 | DK-4300 Holbæk 

info@scan-flex.dk

“Det er nemt, gratis og 
uforpligtende at tage 
Scan-Flex med på råd”

www.pulterrum.net
59 18 63 63

Få opbevarede genstande væk fra gulvet

Med en reolindretning kan man få det fulde udbytte af pulterrummet, ved 
at udnytte lofthøjden. Ud over det praktiske i at opbevarede genstande 
derved hæves fra gulvet, kan det også være et krav hos nogle forsikrings-
selskaber, for at have dækning ved skader, opstået som følge af over-
svømmet kælder.

Giv pulterrumsbrugerne mulighed for at købe en reolindretning med til  
deres nye pulterrum. Scan-Flex tager sig af det praktiske, både mht. 
ordremodtagelse fra brugerne, levering og eventuel montering.

Ved renovering/nybygning af pulterrum 
kan størrelsen af pulterrummet været 
reguleret af kommunen.

Normalt er gulvarealet i ét pulterrum i 
boligejendomme på min. 3 m2, og rum-
fanget på min. 6 m3, dog afhængig af  
boligtype.

Det påhviler bygherre at indhente nød-
vendige myndighedsgodkendelser.
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Værd at vide!

Reol No.1 - den robuste stålreol


