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Euro stelling

INLEIDING
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De oplossing
REA kunststof opslagsystemen bieden voor elke ruimte een efficiënte oplossing. In zowel koel- en vriescellen (tot -40°C)
als in droogopslag- en werkruimtes zorgen de modulaire systemen voor een optimale toepassing en ruimtebenutting.

To e p a s s i n g s g e b i e d e n
Alle voedingssectoren, supermarkten, horeca en catering, ziekenhuizen en overige zorginstellingen, scheepvaart, laboratoria,

REA

wasserijen, zwembaden, sport- en revalidatiecentra.
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Euro stellingen > het oorspronkelijke opslagsysteem
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Nautische stellingen > specifieke toepassing in de scheepvaart
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Gastro stellingen > het opslagsysteem met uitneembare roosters
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Bakken-, schalen- en afruimwagens > overzichtelijke opslag van bakken, schalen, korven, dienbladen, plateaus enz.
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Werktafels > talrijke uitvoeringsmogelijkheden
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Specials > speciale uitvoeringen en toepassingen
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Nautische stelling

■

Gastro stelling

■

■

Schalenwagen

Werktafel

■

OPSLAGSYSTEMEN

■

KUNSTSTOF

Recreatieve toepassingen

Special
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Het materiaal
De systemen van REA worden vervaardigd van hoogwaardig slagvast kunststof materiaal en hebben
een hoog draagvermogen. De temperatuursbestendigheid is van -40°C tot +80°C. De kunststof die
toegepast wordt is cadmiumvrij, roest- en vochtbestendig, voedingsmiddelengeschikt en onderhoudsvriendelijk. Deze aspecten verklaren de ongekend lange gebruiksduur van de producten.

Afmetingen
REA kunststof opslagsystemen zijn uitermate flexibel in de maatvoering en hebben geen
hoogtebeperking. Naast een uitgebreid basispakket met talrijke variatie- en uitbreidingsmogelijkheden kunnen de producten ook op maat geleverd worden. Maatwerk heeft geen
kostenverhoging en lange levertijd tot gevolg.

Eenvoudige montage
Geen enkel ander opslagsysteem is zo eenvoudig in elkaar te zetten.
Eén persoon heeft een REA stelling zonder gereedschap of technische
kennis binnen enkele minuten gebruiksklaar opgebouwd.
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Alle systemen kunnen verrijdbaar geleverd worden. Afhankelijk van product

REA

Ve r r i j d b a a r
en toepassing, komen een aantal gaffels en wielen in aanmerking. Onder Euro

Gastro stellingen, bakken-, schalen- en afruimwagens hebben over het
algemeen kunststof gaffels met wielen voorzien van een geluidsarm,
streeploos rubber loopvlak. Genoemde gaffel- en wieluitvoeringen passen
echter onder alle artikelen uit de verschillende productgroepen en zijn met en
zonder rem leverbaar. Verrijdbare systemen kunnen eveneens voorzien worden
van rubber stootrollen ter bescherming van wanden en kozijnen.

REA kunststof opslagsystemen zijn in twee kleurvariëteiten verkrijgbaar.
Classic is de traditionele combinatie van groene buisprofielen met rode
accenten. Design is de variant met accenten in grijs.

■

Classic

■

OPSLAGSYSTEMEN

Kleurvariëteit

KUNSTSTOF

stellingen worden in de regel RVS gaffels met nylon wielen gemonteerd.

Design

REA, creative solutions.
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Original Dutch Design
REA kunststof opslagsystemen zijn uw stille kracht. Al meer dan 40 jaar
bewijzen ze over een onverwoestbare betrouwbaarheid te beschikken.
Deze unieke kwaliteit herkent u aan de kenmerkende kleuren en het REA
kwaliteitsstempel.

H ACC P
De kunststof is goed en gemakkelijk schoon te maken en corrodeert niet.
REA kunststof opslagsystemen sluiten hiermee perfect aan bij de richtlijnen
van de HACCP regelgeving.

I SO e n T Ü V
Het productieproces wordt uitgevoerd overeenkomstig het
kwaliteitszorgsysteem ISO 9001.
Het TÜV certificaat is naast het REA kwaliteitsstempel een extra
waarborg voor beproefde zekerheid en veiligheid.

■

duurzaam
geheel kunststof
flexibel
eenvoudige montage
doelmatig
optimale ruimtebenutting
onderhoudsvriendelijk
hygiënisch
■

■

■

■

■

■

■

Pe r s o o n l i j k a d v i e s
Voor elk opslagprobleem heeft REA een creatieve en doelmatige oplossing.
Uw wensen staan daarbij altijd centraal. Persoonlijk advies vergezeld van een
snelle en betrouwbare dienstverlening is bij REA vanzelfsprekend.

Ve r a n t w o o r d e i n v e s t e r i n g
Kwaliteit, creativiteit, flexibiliteit, functionaliteit en duurzaamheid zijn pijlers
waarop het succes van de REA systemen rust.
Deze eigenschappen gekoppeld aan een gunstige prijsstelling verzekeren u
van een verantwoorde investering.
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R E C R E AT I E
Naast toepassingen in voedingssectoren, heeft REA tevens een uitgebreid assortiment opslagmiddelen voor gebruik in zwembaden, sportaccommodaties, fitness-, recreatie- en revalidatiecentra. Met dezelfde flexibiliteit biedt het modulaire systeem
creatieve oplossingen voor opslagknelpunten in deze sector. Een afzonderlijke assortimentsbrochure informeert u uitgebreid
over de mogelijkheden.

REA, creative solutions.
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EURO STELLINGEN
REA Euro stellingen zijn voortgekomen uit het oorspronkelijke ontwerp voor een
kunststof opslagrek. Een continu proces van aanpassingen en verbeteringen ligt ten
grondslag aan de huidige Euro stelling. Een sterk, stevig en stabiel opslagsysteem
dat tegen een stootje kan. Het draagvermogen per strekkende meter schap
bedraagt 200 kg. Indien nodig, kan het draagvermogen worden verhoogd door
toevoeging van extra staanders. In geval van lichte opslag, kan tot minder staanders
besloten worden.
Euro stellingen zijn flexibel in de maatvoering. Dit komt functioneel gebruik en
optimale ruimtebenutting ten goede. Ze zijn uitermate geschikt voor gebruik in koel-,
vries- en pekelcellen, voorraadruimtes, keukens en wasserijen.
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Gebruikersgemak
Euro stellingen zijn bijzonder gemakkelijk in het gebruik. De opbouw is eenvoudig en tijdbesparend. Ruimtewinnende hoekconstructies zijn in 3 varianten
verkrijgbaar. Elke hoekvariant garandeert een vrije toegang en bevordert
optimaal gebruik van de hoeken. Een uitkomst, ook in kleine voorraadkamers.

REA, creative solutions.
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Ve i l i g e o p s l a g
Vlakke, splintervrije en afgeronde schappen
voorkomen beschadigingen aan producten en
verpakkingen. Een garantie voor veilige opslag.
Eenvoudig in te leggen kunststof afdekplaten bieden
bescherming aan flessen en kleine producten en
verhinderen doorlekken naar ondergelegen schappen.

Hygiëne
Het kunststof materiaal is gemakkelijk te reinigen
en daardoor uiterst hygiënisch. Het komt hiermee
tegemoet aan de HACCP richtlijnen.
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OPTIES

Verrijdbaar

■

Opslagrooster

■

Stootrol

■

Stelvoet

■

Beschermframe

■

Bovenset

■

Afdekplaat

■

Infostrip

REA

■

KUNSTSTOF
OPSLAGSYSTEMEN

■

Onderframe

REA, creative solutions.

11

NAUTISCHE STELLINGEN

REA Nautische stellingen zijn ontworpen voor gebruik in opslagruimtes van schepen. Het principe is gelijk aan de
Euro stelling. Licht in gewicht en toch sterk, stevig en stabiel. Een demontabele stormrail zorgt ervoor dat de opslag op zijn
plaats blijft liggen. De stellingen kunnen met kunststof muurbeugels aan de wand vastgemaakt worden.
Bevestiging aan de vloer met solide, licht beweegbare kunststof stelvoeten is optioneel. Deze onderscheidende kenmerken
bieden de scheepvaart functionaliteit en veiligheid.
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GASTRO STELLINGEN
REA Gastro stellingen kenmerken zich door uitneembare kunststof roosters die in de
vaatwasmachine gereinigd kunnen worden. Daarom worden ze veel toegepast in grootkeuken,
horeca en catering, waar schoonmaken een dagelijkse routine is. Het stabiele systeem heeft een
stijlvolle, unieke vormgeving dat garant staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Ventilatie-openingen
in de roosters bevorderen de luchtcirculatie, waardoor Gastro stellingen ook geschikt zijn voor
gebruik in koel- en vriescellen. Twee formaten roosters zorgen voor een flexibele maatvoering.
Het draagvermogen per strekkende meter schap bedraagt 120 kg. Indien nodig kan ook met Gastro
stellingen het draagvermogen worden verhoogd door toevoeging van extra staanders.
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Gemakkelijk in gebruik
Gastro stellingen zijn praktisch en gemakkelijk in het gebruik. De opbouw is uiterst
eenvoudig en vraagt weinig tijd. Een ruimtewinnende hoekconstructie garandeert
vrije toegang en volledige benutting van de hoeken. Indien roosters uitgenomen
worden, ontstaat de mogelijkheid Gastronorm bakken en schalen te plaatsen.

REA
KUNSTSTOF

Hygiënisch
Het kunststof materiaal is goed schoon te maken en daarmee in overeenstemming
met de hygiëne voorschriften van HACCP.

OPSLAGSYSTEMEN
REA, creative solutions.
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BAKKEN-, SCHALENEN AF R U I MWAGEN S
REA bakken-, schalen- en afruimwagens zijn ideaal voor het overzichtelijk
opslaan van bakken, schalen, korven, dienbladen en plateaus.
De welbekende bak- en schaalformaten Euronorm en Gastronorm zijn
voor REA wagens standaard modellen. Levering op maat voor andere
formaten is ook mogelijk. De wagens worden in vaste uitvoering geleverd
en zijn meteen gebruiksklaar.

Legio uitvoeringsmogelijkheden
De wagens zijn verkrijgbaar in een uitgebreide serie modellen.
Daarbij komt dat ze uitblinken in talrijke uitvoeringsmogelijkheden.
Het aantal inschuifmogelijkheden en de tussenhoogtes kunnen vooraf
worden bepaald. Bakken in verschillende hoogtes kunnen naar keuze in
één wagen worden gecombineerd. Naast enkelvoudige uitvoeringen zijn
ook meervoudige aaneenschakelingen realiseerbaar. Tevens is samenvoeging met Euro en Gastro stellingen mogelijk. Vanzelfsprekend kunnen
de wagens ook zonder wielen geleverd worden.

16

Met op gewenste hoogte aangebracht werkblad
ontstaat een handige voorbereidingstafel waarop
diverse werkzaamheden verricht kunnen worden.
Grondstoffen, gereedschappen en andere
hulpmiddelen zijn in bakken direct voorhanden.
Voor bakken-, schalen-, afruimwagens en
voorbereidingstafels geldt eveneens, dat levering
op maat geen kostenverhoging en lange levertijd
tot gevolg heeft.

Hygiëne
Ook voor deze productgroep geldt, dat de
kunststof goed en gemakkelijk reinigbaar is.
(HACCP richtlijn)

REA, creative solutions.
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W E R K TA F E L S
Kunststof werktafels onderstrepen de
flexibiliteit van REA producten nog eens
extra. De tafels, al dan niet verrijdbaar,
kunnen op maat geleverd worden en naar
keuze worden voorzien van een kunststof
of RVS werkblad. De uitvoeringsmogelijkheden zijn zeer talrijk.
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SPECIALS
De variatiemogelijkheden met het REA
systeem zijn zeer uitgebreid.
Getoonde selectie specials benadrukken
dit opnieuw.
Op de website www.rea.nl worden continu
nieuwe speciale uitvoeringen afgebeeld.

REA, creative solutions.
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www.rea .nl

REA Industrie en Handelsonderneming B.V.
Van Leeuwenhoekweg 28, 5482 TK Schijndel Holland
P.O. Box 225, 5480 AE Schijndel Holland
Tel.: +31 (0)73 543 12 34 • Fax: +31 (0)73 543 12 33
E-mail: info@rea.nl • Internet: www.rea.nl

