
Storage of your life

Opbevaringsløsningen til arbejdspladsen
Med Blikas mobile arbejdspladser kan du holde 
orden i og overblik over værktøjet på lageret, på 
værkstedet eller i produktionen. 
 
Det er nemt at skifte arbejdsstation, altid med 
eget værktøj ved hånden. Der skal ikke bruges 
unødvendig tid på at flytte værktøjet manuelt.

Værkstedsvognen har værktøjstavler på siderne 
og kan ydermere udstyres med faste værk-
tøjstavler på for og evt. bagside alt efter behov.

Der er mulighed for at montere ben til en fast 
arbejdsstation.

Til skufferne fås stålinddelingssæt med mulighed 
for at opbygge flere rum i en enkelt skuffe.

Skabet har en galvaniseret flytbar hylde.

Hjul og håndtag skal monteres. 

•   Vi er det første, du møder på værkstedet.

•   Blikas Storage of your life-koncept dækker 
     alle dine behov for opbevaring. Hele livet. 

Fleksible
arbejdsstationer.
Opbevaringsløsninger i stål til det professionelle 
værksted. Blikas værkstedsvogn gør arbejdsplad-
sen mobil og minimerer spildtiden.
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Værkstedsvognen er designet med slidstærk bøgeparket bordplade med stål-
ramme, håndtag og hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse) eller ben.
Belastning af hele vognen 500 kg.

Blika skaber orden og overblik på dit værksted 

Storage of your life

Løsningen ligger i  
detaljerne 
Minimer spildtiden

Blikas fleksible arbejdsstationer 
minimerer spildtiden og øger dermed 
effektiviteten og giver virksomheden 
større konkurrenceevne.

www.blika.dk

Hjul med og 
uden bremse

Letløbende 
rulleudtræk

Værk-
tøjstavler

Greb Greb for 
hængelås

Ben

VV-1 detaljer
• Udvendige mål: 
 H:920 B:890/950 D:500 mm
• Indvendige mål
 Skuffer: H:110 B:370 D:453 mm.
 Skab: H:530 B:460 mm.
• Bæreevne
 Skuffer: 35 kg.
 Hylde: 30 kg.
 Hele vognen: 500 kg.

Forskellige løsninger
til bordpladen
• Stålramme med bøgeparket
• Stålramme med inddelinger og bøge-
 parket
• Stålramme med inddelinger
• Stålramme med gummimåtte


