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Fakta

EAB:s listställ är ett praktiskt 
lagringsalternativ för stående lagring 
av lister, profiler och rör. Det sparar 
mycket utrymme, samtidigt som lager-
lokalen blir både öppen och överskåd-
lig. EAB:s lagerinredningar tillverkas 
helt och hållet i vår fabrik i Smålands-
stenar. Härigenom kan vi lova snabba 
och punktliga leveranser.

Säkerhetskrav
EAB:s listställ uppfyller den euro-
peiska standarden för listställ, med 
beteckning SS-EN 15635.

Ytbehandling
Gavlar och listavdelare levereras 
galvaniserade, bärbalkar och övriga 
detaljer lackeras orange.

Leveranser
Ställaget levereras komplett med 
stolpar, stag, bärbalkar, listavdelare 
samt skruv och mutter. Med hjälp av 
den medföljande monteringsanvis-
ningen är det enkelt att montera ett 
EAB listställ.

EAB Det håller
Hållbarheten är ett signum för EAB.
Vår noggrannhet och vårt kvalitetstän-
kande finns med i allt från materialval
till tillverkning, leverans och montage.
Hållbarheten inkluderar även de rela-
tioner vi har till våra kunder, leverantö-
rer och medarbetare.

Listavdelare

Golvpodieplåt

TEKNISKA DATA LISTSTÄLL

  Mått  Belastning

A  Sektionsbredd 1208 mm  400 kg/sektion

B  Gavelhöjd 2500, 3500 mm 

Stolpbredd 90 mm 

C  Bredd enkelsidigt 590 mm 

D  Bredd dubbelsidigt 1090 mm 

E  Längd listavdelare 500 mm 

F  Bärbalk hålning (för listavdelare) c/c 50 mm 

  

Golvpodieplåt 

G  Längd 1296 mm 

I  Höjd, H  Djup I 182 - H 520   I   I 282 - H 510   I   I 1080 - H 445 mm

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Radioshuttle™, Rullbanor, Utdragsenhet, 
Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.

LAGERINREDNINGAR  I   PORTAR  I   STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00  www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

+ Brett sortiment av standardprodukter

+ 5 års garanti

+ Idé, projektledning, konstruktion och montage

+ Beprövade produkter

+ En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet

+ Produktion och produktutveckling på samma ställe

+ Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner 

    (värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)

+ Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert 

 för att undvika onödiga merkostnader

+ Egen test- och provavdelning

+ Långsiktighet i företaget och i kundrelationer


