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Horeca- en eventbedrijven, school- en zorginstellingen…  niet alleen voor voedingsgeschikte  
stockage is er nood aan professionele rekstellingen. Ook voor de stockage in niet-gekoelde ruimtes 
vind je bij Linum de geschikte rekkencombinatie.  LN650 is een uiterst stevig systeem in verzinkt staal 
met volle legborden. Het leent zich uitstekend voor het opbergen van linnen, onderhoudsproducten, 
stapelboxen, kookgerei en keukentoestellen. Daarnaast is het uiteraard ook inzetbaar in magazijnen 
en werkplaatsen, archieven, tot zelfs op de winkelvloer. Zoek je een rek dat tegelijk extra stevig én 
multifunctioneel inzetbaar is ?  LN650 is jouw beste keuze.

c: 100
m: 65
y: 0
k: 0
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> 3 dieptes, 1 hoogte
> 4 lengtes

> verzinkt staal type S280GD+ 140 g/m2
> kruisschoren voor stabiliteit

> tot 150 kg per niveau*
> montage zonder gereedschap

LINUM LN650

LINUM LN650 rekstellingen voor droge stockage : verzinkt staal

Overal waar een droge stockage vereist is, zorgt de Linum LN650 voor een perfect passend stockagesysteem. 
Dit type rekstelling is een universeel stevig systeem op basis van modulaire elementen, dat multifunctioneel 
inzetbaar is, overal waar koeling of klimatisatie geen effect kan hebben op de rekstelling zelf. Een eenvoudige 
montage zonder gereedschap, makkelijk onderhoud, goede stabiliteit en groot draagvermogen. Het zijn slechts 
enkele eigenschappen die de Linum rekstellingen tot een geschikte keuze maken.

TOT MAX.

150 KG
PER NIVEAU

*Afhankelijk van type, lengte en opbouw

Opbouw

Een LINUM LN650 basisrek bestaat uit 2 staanders, 4 volle legborden en een diagonaal gemonteerde  
kruisschoor.

Een aanbouwrek bouw je aan een basisrek met 1 extra staander en een aantal legborden naar keuze. In rechte 
lijn kan je steeds verder aanbouwen. Wel voorzie je om de 2 rekken een kruisschoor. Om een verbinding te  
maken in een vrije hoek van 90° (L, U, T) voeg je verzinkte langsverbinders en hoekverbindingen toe per niveau.

Rechte lijn
Basisrek overmeten : legbord + 90 mm
(750 > 840 mm / 1000 > 1090 mm / 1300 > 1390 mm / 1500 > 1590 mm)
Aanbouwrek overmeten : legbord + 6 mm
(750 > 756 mm / 1000 > 1006 mm / 1300 > 1306 mm / 1500 > 1506 mm)
Staanderdiepte overmeten : legbord + 45 mm
(= 445 / 545 / 645 mm, incl. het montageplaatje onderaan)

Opstellingschema

DROGE BERGING
WERKPLAATS

MAGAZIJN

Hoekopstelling
Bij een hoekopstelling met 1 open hoek geldt volgende regel :
Diepte LEGBORD basisrek + 80 mm + lengte legbord aanbouwrek.

een basis + aanbouwrek is legbord + 90 mm + legbord + 6 mm 
Iedere extra aanbouw aan het eerste aanbouwrek : + 6 mm  + lengte legbord
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> verstevigde borden, 100% egaal
> overgeplooide rand van 25 mm
> nuttige lengtes van 750, 1000 of 1300 mm
> nuttige dieptes van 400, 500 of 600 mm
> dagmaat tussen 2 staanders is nuttige lengte - 45 mm

> staanderhoogte : 2000 mm
> 3 staanderdieptes : 400 - 500 - 600 mm**
> in een stuk voorgemonteerd
> geen perforaties op voorzijde
> bovenaan zijn grijze afwerkingskapjes voorzien
> onderaan inclusief montagevoetjes
> legborden om de 25 mm verstelbaar
> optie : ophoogplaatjes 2 mm (sets)

** totaaldiepte inclusief montagevoetjes :  
legborddiepte +45 mm (445 - 545 - 645 mm)

staanders

volle legvlakken

hoekverbindingen

> combinatie van langsverbinders met hoekverbindingsstukken 
   zorgt voor open hoeken

Technische productinfo

LINUM LN650 - VERZINKT

LINUM LN650 : tot 150 kg per niveau*

Systeem LN650 heeft een structuur in verzinkt staal (S280GD+ 140g/m²) met volle legborden en is  
aanbevolen voor droge opslag in voedingszaken en horeca, linnenkamers in zorginstellingen en hotels,  
archieven, magazijninrichtingen, werkplaatsinrichtingen, cash ‘n carry shops en bouwmarkten. Dit type  
rekstelling hoort dus thuis in ruimtes waar koeling of klimatisatie geen invloed heeft op de materie.  
LN650 bestaat in 1 staanderhoogte, 3 dieptes en 4 niveaulengtes.

LN650 is monteerbaar met kruisschoren voor 
eenzijdige toegang, of langsverbinders voor 
tweezijdige toegang en hoekopstellingen.

*Afhankelijk van type, lengte en opbouw

tot 150 kg/niveau kruisschoor verstevigd onderaan



35KOELCELREKKEN

LINUM LN650 - VERZINKT

hoogte
overmeten

tussen
afstand

Art. nr.
diepte 400

Art. nr.
diepte 500

Art. nr.
diepte 600

2000 25 LCG-1402 LCG-1502 LCG-1602

Gedetailleerde stuklijst

lengte Art. nr.

750 mm / 1000 mm LCG-6000

1300 mm LCG-6020

lengte 
overmeten (A)

draagkracht 
(kg)

Art. nr.
diepte 400

Art. nr.
diepte 500

Art. nr.
diepte 600

750 150 LCG-2400 LCG-2500 LCG-2600

1000 150 LCG-2410 LCG-2510 LCG-2610

1300 150 LCG-2420 LCG-2520 LCG-2620

lengte Art. nr.

750 mm LCG-5000

1000 mm LCG-5010

Toebehoren / wisselstukken

Art. nr. verpakking info

LCG-4000 4 stuks hoekverbindingen

LCG-9000 4 stuks ophoogplaatjes voor onder staander

LCG-9001 4 stuks afdekkapjes voor staander

LCG-9002 16 stuks clips voor niveau

LCG-9003 4 stuks voeten voor staanders - 2 per staander nodig

LN650 kits : tot 150 kg per niveau

De LN650 kits zijn standaard samengestelde basisrekken. Deze  
omvatten 2 staanders, 4 legborden en 1 kruisschoor. Je hoeft enkel nog de 
gewenste diepte te bepalen en je ontvangt een compact verpakte kit die  
je onmiddellijk kan monteren.

Art. nr. ACO info

LRG-4412 RPBR1000X400 1000 x 400 x 2000 mm

LRG-4512 RPBR1000X500 1000 x 500 x 2000 mm

LRG-4612 RPBR1000X600 1000 x 600 x 2000 mm

opgepast : de effectieve 
afmetingen van een rek zijn: 
lengte legbord + 90 mm & 
diepte legbord + 45 mm

(voorbeeld : 1090 x 445 x 2000)

staanders

legborden

kruisschoren langsverbinders*

*Set van 2 langsverbinders en 2 hoekverbindingen

RPHV4 RPVP4

RPCLIPS16 RPKF4

RPAK4


