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REA, creative solutions.

REA, CREATIVE SOLUTIONS
D e o p l o ssi n g
REA kunststof opslagsystemen hebben een uitgebreid assortiment opslagmiddelen voor de recreatieve sector en zorgsector
en bieden daarmee doeltreffende oplossingen voor opslagknelpunten. Bovendien beschikt REA over de nodige
creativiteit om in te spelen op specifieke wensen en behoeften. Het modulaire systeem is ideaal voor gebruik in zwembaden,
sportaccommodaties, fitness-, zorg- en revalidatiecentra.

De systemen worden vervaardigd van hoogwaardig slagvast kunststof materiaal, dat gemakkelijk
schoon te maken is. De kunststof corrodeert niet, is splintervrij, cadmiumvrij, roest- en vochtbestendig en zeer hygiënisch. Daarnaast is het licht in gewicht, maar toch enorm sterk, stevig en
stabiel. De temperatuursbestendigheid is van -40°C tot +80°C. Het kunststof materiaal is
ongelooflijk duurzaam, waardoor de producten over een ongekend lange gebruiksduur beschikken.

A f m e ti n ge n
De systemen van REA zijn uitermate flexibel in de maatvoering. Naast een grote verscheidenheid
aan standaard artikelen, kunnen producten ook volgens klantspecificatie geleverd worden.
Levering op maat heeft geen kostenverhoging en lange levertijd tot gevolg.
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REA KUNSTSTOF OPSLAGSYSTEMEN

H e t m a te r i aa l

E e nvoudige montage
Geen enkel ander opslagsysteem is zo eenvoudig in
elkaar te zetten als dat van REA. Eén persoon heeft een
stelling zonder gereedschap of technische kennis binnen
enkele minuten opgebouwd. Een aantal producten wordt
vanuit de fabriek gebruiksklaar aangeleverd.

Ve rrijdbaar
Alle systemen kunnen verrijdbaar geleverd worden. In de
regel komen daarvoor kunststof gaffels in aanmerking die
voorzien zijn van wielen met een geluidsarm, streeploos
rubber loopvlak. RVS gaffels met nylon wielen zijn echter
ook mogelijk. De wielen zijn met en zonder rem leverbaar.
Verrijdbare systemen kunnen eveneens voorzien
worden van rubber stootrollen ter bescherming van
wanden en kozijnen.

K l e u r v ar i ët ei t
REA kunststof opslagsystemen zijn verkrijgbaar in twee
kleurvariëteiten. Classic is de traditionele combinatie
van groene buisprofielen met rode accenten. Design is
de variant met accenten in grijs.

■
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Classic

■

Design

■

Optioneel slot

O ri g inal Dutch De s ign
REA kunststof opslagsystemen zijn uw stille kracht. Ze bewijzen al meer dan
40 jaar over een onverwoestbare betrouwbaarheid te beschikken.
Deze unieke kwaliteit herkent u aan de kenmerkende kleuren en aan het
REA kwaliteitsstempel.
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P e r so o n l i j k a d vi es
Voor elk opslagprobleem heeft REA een creatieve en efficiënte
oplossing. Uw wensen staan daarbij altijd centraal.
Persoonlijk advies vergezeld van een snelle en betrouwbare
dienstverlening gaan bij REA hand in hand.

ISO en TÜV
Het offerte-, order- en productieproces, alsmede het
logistieke traject worden bij REA uitgevoerd overeenkomstig het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001. Het TÜVcertificaat is naast het REA kwaliteitsstempel een extra
waarborg voor beproefde zekerheid en veiligheid.

V e r an tw o o rd e i n ve s t eri n g
Kwaliteit, creativiteit, flexibiliteit, functionaliteit en duurzaamheid
zijn pijlers waarop het succes van de REA systemen rust.
Deze aspecten gekoppeld aan een gunstige prijsstelling
verzekeren u van een verantwoorde investering, waar u tientallen
jaren profijt van zult ondervinden.
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SPECIALS

Inspelen op specifieke wensen

Nederlands

H o r e c a e n c a t e ri n g
REA kunststof opslagsystemen worden jarenlang succesvol
toegepast in diverse voedingssectoren, waar het een vereiste is
voedingsmiddelen hygiënisch op te slaan.
Met dezelfde flexibiliteit zijn REA producten uitermate geschikt
voor gebruik in keukens, koel- en vriescellen en overige
voorraadruimtes. Afzonderlijke brochures informeren u uitgebreid

REA KUNSTSTOF OPSLAGSYSTEMEN

■

over de mogelijkheden.

duurzaam
geheel kunststof
flexibel
eenvoudige montage
doelmatig
optimale ruimtebenutting
onderhoudsvriendelijk
hygiënisch
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H O R E C A
“Met de stellingen van REA win ik écht veel ruimte. Trouwens, ook
de tafels en wagens zijn ideaal om mee te werken. Wat mij betreft
een aanrader voor iedere horecaondernemer.”
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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

