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Graag willen wij u met de brochure kennis laten maken met 
het ‘Nolte Opslag Systemen N-3-legbordsysteem’. Dit systeem 
draagt bij aan het ordenen van uw magazijn hoe groot of 
klein dit ook is. Een volledig Nederlands kwaliteitsproduct dat 
gefabriceerd wordt volgens de strenge ISO-9001:2000 norm. 
De stijlen, dragers, legborden en alle accessoires bestaan uit 
hoogwaardig thermisch verzinkt staal.  

Eenvoudige montage
Het monteren van de legbordstelling is zeer eenvoudig. Voor de montage 
zijn geen schroeven of speciaal gereedschap nodig. De legbordstelling is 
dankzij het zogenaamde klem-klik-klaar systeem snel te monteren. Daar-
naast is het in de breedte eindeloos uit te breiden. Met een oneindige reeks 
aan accessoires is het mogelijk om uw legbordstelling volledig naar uw 
wensen in te richten.

Toepassing
Losse onderdelen zoals bouten, moeren, dozen met bijvoorbeeld enveloppen, 
bedrijfskleding, bedrijfsadministratie of archief of een combinatie hiervan  
kunnen eenvoudige opgeslagen worden in onze legbordstellingen.

Het ‘Nolte Opslag Systemen N-3-legbordsysteem’ is dusdanig flexibel van 
opzet dat het past in iedere omgeving. Uw magazijnruimte wordt optimaal 
benut en efficiënt ingeruimd. Met groot succes wordt ons ‘Nolte Opslag 
Systemen N-3-legbordsysteem’ al vele jaren toegepast in verschillende 
omgevingen, zoals:

• Industrie
• Automotive industrie
• Logistiek
• Agrarische sector
• Kantoren
• Winkels
• Musea
• Ziekenhuizen
• Groothandels

Kortom alle mogelijkheden, toepassingen en combinaties zijn mogelijk!

Het ‘Nolte Opslag Systemen N-3-legbordsysteem’ is uitgevoerd in thermisch 
verzinkt staal, als u liever een houten legbordstelling wenst, vraag naar de 
mogelijkheden.

Draagvermogen legborden
Diepte 200 300 400 500 600 700 800 1000

Breedte

550 mm 140 - 280 120 - 320 120 - 500 260 - 450 240 - 400 240 - 400 240 - 400 300
850 mm 110 - 220 100 - 330 100 - 440 210 - 450 200 - 400 240 - 400 200 - 400 300
1000 mm 100 - 200 90 - 320 90 - 440 190 - 450 180 - 400 240 - 400 180 - 400 270 - 300
1150 mm 90 - 180
1300 mm 70 - 140

Maximale benutting van de ruimte



De perforatie voor het monteren van de dragers (elke 25 millimeter) zorgt 
voor een grote verstelbaarheid. De T-vorm van de stijlen draagt bij aan een 
zeer grote draagkracht. De 8 zetting maakt een belasting tot 2000 kg per 
stijl mogelijk. De dubbellips dragers zijn extra belastbaar en dragen door 
hun vorm bij aan de stabiliteit van de stelling. De legborden maken het 
uiteindelijk mogelijk een draagvermogen tot maximaal 450 kg per legbord 
te realiseren.

De voordelen op een rij
• Grote opslagcapaciteit
• Grote stabiliteit en hoog draagvermogen dankzij thermisch verzinkt staal
• Snel en uit voorraad leverbaar
• Eenvoudige en snelle montage
• Flexibel uitbreidbaar
• Onbeperkte toepassingsmogelijkheden
• Zeer betaalbaar
• Door accessoires op maat naar uw wensen in te richten

Ieder magazijn volgens uw kleuren
Standaard worden de stijlen in thermisch verzinkt staal uitgevoerd. Tevens 
zijn stijlen in iedere gewenste (mits Ral) kleur mogelijk. Hierdoor worden de 
stijlen nog verder beschermd tegen beschadigingen en slijtage.

Verder
Nolte Opslag Systemen beschikt over gekwalificeerd personeel die binnen 
de afgesproken tijd en volgens de gemaakte afspraken uw projecten te 
realiseren. Ook hoort het eventueel afbreken van bestaande stellingen tot de 
mogelijkheid. Door onze vele jaren ervaring kunnen wij snel en vakkundig 
uw projecten uitvoeren. Ook wanneer u ervoor kiest om de montage achter-
wege te laten, is het goed mogelijk de stellingen zelf te installeren. Het 
pakket kunt u bij ons afhalen, of volgens afspraak kunnen wij het pakket 
bij u bezorgen.

Nolte Opslag Systemen is naast legbordstellingen 
ook leverancier van:
• Tussenvloeren
• Palletstellingen
• Breedvakstellingen
• Draagarmstellingen
• Gaaswanden
• Self-Storage inrichtingen
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Palletstellingen In-/Doorrijstellingen Legbordstellingen

Breedvakstellingen Draagarmstellingen Tussenvloeren

Gaaswanden Interne transport middelen Self-Storage inrichtingen

NOLTE OPSLAG SYSTEMEN B.V.
Hand-eg 4, 1648 GD De Goorn, Tel.: 0229-541339 Fax: 0229-543754, info@nolteopslagsystemen.nl
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