
Montage handleiding
Verschillende type onderdelen

Benodigdheden

Eventueel een rubberen hamer om de liggers aan te kloppen.

Staander

Enkel legbord

Enkele ligger

Veiligheidspennen



De staander verticaal rechtop zetten met 1 ligger horizontaal in de onderste perforatie van 
de staander klikken. Zorg dat de ligger er goed ingeklikt zit. Zo kan de staander alleen 
verticaal blijven staan. 

Dan neemt u de volgende staander en klikt 
die in de horizontale ligger die u reeds 
gemonteerd heeft en monteert u de 
volgende horizontale ligger op dezelfde 
hoogte aan de andere kant van de 
staander. Elk niveau is steeds voorzien van 
2 liggers. 

1.

2.

Tip: Zodra u een ligger gemonteerd hebt kan u met een rubberen hamer de liggers nog 
eens aankloppen in de perforatie van de rekken zodat het een stevig geheel wordt. 



Zo bouwt u het vak vol naar de hoeveelheid niveau’s per vak dat u gekozen heeft. 
(3-4-5-6 niveau’s)

U kan zelf bepalen welke hoogtes u wenst tussen de niveau’s. Dit rekening houdend met 
het te stockeren materiaal.

3.

Zodra dit vak afgewerkt is met de liggers kan u de bijgeleverde legborden gewoon in de 
liggers leggen zonder dat u hoeft te schroeven.

Zo krijgt u complete draag niveau’s. 

4.



Als de rek gemonteerd is inclusief de legborden dan neemt u de bijgeleverd veiligheid-
spennen waar u in elke liggers 2 veiligheidspennen steekt. U hoeft niets te schroeven. Enkel 
de pin het gat steken.

Zo kunnen de liggers er ook nooit uitklikken en zijn ze veilig vergrendeld.

5.

Indien u een aanbouw rek wil monteren 
aan uw bestaande rek dan kan dit 
eenvoudig door de volgende liggers in de 
gemonteerde staander te monteren.

Zo kan u uw rek uitbreiden in één 
doorlopend stuk.

6.



Indien u wenst kan u de rekken verankeren 
in de vloer van uw garage of opslagplaats.

Door de voorziene gaten in onze 
staandervoeten kan u met gebruik van 
keilbouten/grondankers de rekken definitief 
zekeren in de vloer. Voor de Industrial rekken 
gebruikt u keilbouten M8 & voor de Heavy 
Duty rekken keilbouten M10.

Tip: U bent ook zeker niet verplicht om de 
rekken vast te zetten in de vloer. Ze zijn zelf 
al heel stabiel en kunnen ook veilig blijven 
staan zonder te verankeren zelfs als er heel 
veel gewicht op de rekken staat.
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Ma – Do  09.00u – 12.00u | 13.00u – 18.00u
Vrij   09.00u – 12.00u | 13.00u – 17.00u
Zat   enkel op afspraak
Zondag gesloten

7.


