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ORSY®W-KLT FLEX
De innovatieve rekken met modulaire constructie

Optimaal 
voorraadbeheer 
aangepast aan 
uw behoeften 
en voorraad!

• Snel en eenvoudig 

gemonteerd

• Makkelijk verstelbare 

elementen

• Stabiel en 

verplaatsbaar

• Voorzien van handige 

bakjes met klep

• In verschillende 

dieptes verkrijgbaar



ORSY®W-KLT FLEX
De innovatieve rekken met modulaire constructie

Voordelen

• Geen schroeven meer nodig
• Elementen worden in frame gehangen
• Elementen kunnen achteraf eenvoudig verplaatst 

worden
• Steeds incl. deksel
• Bescherming tegen stof en vuil
• Voorzien van een stevige bodemplaat
• Stabiele rekken om te verplaatsen
• Sluit qua lay out perfect aan bij ORSY®mat 

bestelautomaten
• In toekomst meer elementen beschikbaar: deuren, 

schuiven, chemie-elementen, enz.

Technische informatie

• Steeds 195 cm hoog en 68 cm breed

• Verkrijgbaar in 3 dieptes: 35 cm, 68 cm en 83 cm

• Een standaard opstelling heeft 9 schabben

• Frame is lichtgrijs (RAL 7035)

• Elementen zijn Würth-rood (RAL 3020)

• Steeds incl. W-KLT-bakjes met klep

• Bakjes zijn in 3 verschillende grootten beschikbaar

• De ORSY®W-KLT Flex rekken incl. bakjes zijn nu 

verkrijgbaar

Vraag nu uw ORSY®W-KLT Flex rekken aan!

• Bepaal samen met uw accountmanager welke artikelen in de rekken moeten komen
• Uw accountmanager laat een ORSY®W-KLT Flex planning en contract opmaken
• U overloopt dit en voert samen met uw accountmanager eventueel nog aanpassingen door
• U bezorgt het getekende contract aan uw accountmanager
• Uw accountmanager doet het nodige en informeert u over de leverdatum
• Desgewenst kan u nadien nog een uitbreiding van de ORSY®W-KLT Flex opstelling aanvragen
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