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Kvalitetskomponenter för  
lagring och förvaring
LagerKomponenter i Säffle erbjuder ett genomtänkt program av kvalitets-
komponenter för lagring och förvaring. 

Vårt sortiment innehåller allt från smarta verktygs- och förvaringsskåp till 
kundanpassade lösningar för entresoler, trappor, kontor och väggsystem. 
Produkterna återfinns inom industri, handel, lager och bygg.

Vi är också en erkänt skicklig legotillverkare med hög kompetens inom 
laserskärning, stansning, robotsvetsning, rullformning och pulverlackering.

Arbetsytor både på och under entresolen

Lösning med vinklat trapplan Entresolen kombineras med flexibla väggsystemet Cassette 900
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Effektivt nyttjande av dyrbar yta
Med LagerKomponenters Entresol ME250 optimeras nytt-
jandet av ditt kontor, ditt lager eller din fabrikslokal. Med 
ett extra våningsplan används takhöjden till att skapa nya 
värdefulla ytor för produktion, kontor eller förvaring. 

Kundanpassat utförande
ME250 är en modern, fullt flexibel entresollösning som 
anpassas efter dina behov vad gäller storlek, höjd och 
lastkapacitet. 

Balkar och beslag levereras som standard galvade, 
resterande detaljer i antracitgrått. För golvbeläggningen 
erbjuds spånskivor eller gallerdurk i olika utföranden. Som 
standard används 38 mm spånskiva med laminerad yta.

Räcken, grind och trappor följer gällande standard och 
är testade för högsta säkerhet. Trappstegen tillverkas av 
halksäker aluminium.

Stabilitet i egen design
Entresolen bygger på en egendesignad lättviktsbalk som 
tillverkas i vår anläggning i Säffle. Balkens dimension 
möjliggör stora spännvidder och optimerar friytan mellan 
entresolens pelare. 

Snygg i miljön, lätt att montera
Modern och stilfull design gör Entresol ME250 lämplig för 
de flesta miljöer.

Systemet monteras snabbt och smidigt och kan lätt ex-
panderas om behovet förändras över tiden. I kombination 
med vårt väggsystem Cassette 900, skapas förvaringsyta, 
verkstadskontor, konferensrum eller pausrum. 

CE-märkning och prestandadeklarationer
LagerKomponenter är certifierade enligt SS-EN 1090-1 och 
våra produkter är CE-märkta. Prestandadeklarationer för 
ingående komponenter finner du på vår hemsida.

SPARKLIST
Ger skydd mot nedfallande  
detaljer från entresolplanet.

 

RÄCKEN
Stabilt räcke med 
1100 mm höjd.

PELARE
Olika varianter utifrån  
önskad lastkapacitet.

GRIND
Självstängande grind 
med bredden 1500 mm 
eller 2 000 mm. 

LAMINERAD 
OVANSIDA 
Ger en slitstark 
golvyta. 

TRAPPA
Anpassningsbar för olika  
lutningar. Erbjuds dessutom  
i olika bredder.    

PELARFÄSTNING
Infästning i golv med expander 
alternativt limning.

KNUTPUNKT
Olika balktyper kombineras 
för bästa lösningen.

STAGNING
Ger en stabil entresol 
att arbeta på.

265-BALK
Brett balksortiment för 
olika lastkapaciteter 
och spännvidder.

VIT UNDERSIDA
Ger ett ljust intryck under  
entresolen.

INFÄSTNING
Enkelt montage utan 
svetsning. Lätt att åter-
använda och bygga om.

Entresolen ger ett extra våningsplan
En kundanpassad entresol ger din fastighet ett extra våningsplan. Välkomna kvadratmeter i 
lokaler där golvyta är en bristvara men där utrymme ges på höjden. LagerKomponenter har 
levererat ett stort antal utrymmesbesparande entresoler till den europeiska marknaden.


