ÁRNYÉKFAL 2017

árnyékfal
A cégeknek egyre több higiéniai követelménynek kell megfelelniük (HACCP, IFS, stb.)
Fontos feladat a tisztító és takarítóeszközök higiénikus tárolásának egyszerű megoldása.
Ezekre az igényekre kerültek bevezetésre az ún. árnyékfalak, amelyek az egyedi igényekhez igazítva egyszerre
biztosítják az eszközök higiénikus tárolását és megkülönböztethetőségét. színmkódolásnak köszönhetőenA lehető lgegyszerűbb módon könnyíti meg a rend és tisztaság fenntartását a munkaterületen.

- A tisztítóeszközök helyes és biztonságos tárolása
az előírt helyen.
- Egyértelmű azonosítás színekkkel és formákkal
- Tökéleltesen beilleszthető az üzemi higiénia
menedzsmentbe (pl.: HACCP / IFS)
- A tudományos 5S-módszer alapján
- Egyedi felszerelés és nyomtatás lehetősége
(logók, szövegek, cikkszámok, egy táblán több
színkód csoport)
- Könnyen tisztítható
- Átfogó higiéniai programunkból (kínálatunkból)
könnyen pótolható ezsközök

Az eszközök gyors levétele és visszahelyezése

Az árnyéktábla anyaga:
 Dibond

2

Stabil rögzítés a tartós használat érdekében

10

Könnyű pótlás az eszközárnyékra
nyomtatott cikkszám alapján

10 szín a gyártóterületek egyértelmű
megjelölésére

Egyedi feszerelés az üzemi
követelményekhez igazítva
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Példák az egyedi felszerelésre és elhelyzési módokra…

Szállítás

1. gyártósor

Zöld hygiénia zóna: raktár
1.

Warenanlieferung

Raktár

Hűtőkamra

Az 5S- árnyékfalat bármikor a Cégének adottságaihoz lehet igazítani.
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Tisztálkodó

Árnyékfal típusok
Közvetlenül a falra rögzíthető
árnyékfal
szélesség

- Praktikus felszerelés

Hossz

- Árnyékfaltábla vastagsá: 4mm

1.800mm 950mm

- Fedett lemezél

2.000mm 1.250mm

- Egyszerű szerelés

1.450mm

Falra akasztható, levehető
- Szabadon hozzáférhető

Hossz

szélesség

- Nem éríntkezik a fallal, így szellőzik

1.800mm

950mm

- Faltávolság beállítható

2.000mm

1.250mm

- Könnyen, szerszám nélkül levehető, és
visszahelyzhető.

1.450mm

Takarítható a mögötte levő terület
- Rozsdamentes acél keret

Mobil árnyékfal
- Minden oldalról hozzáférhető
- Rugalmas alkalmazás, guruló keret
- Nincs helyhez kötve

Hossz

Szélesség

1.800mm 950mm
2.000mm 1.250mm
1.450mm

- Forgó, rögzíthető kerekek
- Alumíniun vagy rozsdamentes acél
keret
- Komplett árnyéktábla keretttel
együtt

Mindhárom árnyékfal rendszert egyedi méretekben is gyártjuk.
Bármilyen eszköz (pl: szerszám, takarítóeszköz) árnyékát elkészítjük, és a felületen az
igényeknek megfelelően elhelyezzük.
Kérjen árajánlatot!
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Tartozékok

Falisínek
Alumínium

300 mm
500 mm
900 mm

Csavarral, tiplivel, színes zárókupakkal

Eszköz tartó (csíptető)
Falisínbe illő gumitartó:

Ø 22-30 mm
Ø 30-38 mm

Kampók
üvegszálas:

60 mm

Feliratozó tábla falisínhez
egyedi termékleíráshoz

110 x 75 mm

Zárókupak
10 színben:

60 mm

