
Redirack is fabrikant van stockagesystemen sedert 1952 (CORNIX groep)



hangend klassement, hangende textielstockage, mobiele rekken, enz.

Vraag het bezoek van onze afgevaardigde !

Heeft U een specifiek stockageprobleem ? RediTab ® Plus biedt U de oplossing !

REDITAB ® PLUS● LEGBORDSTELLINGEN

Onbeperkte mogelijkheden met het RediTab ® Plus  evolutief inhaaksysteem :
rekken voor archieven, karton- of plastiek bakjes, platforms, etagebouw (2 à 4 etages), 

EVOLUTIEF                         

INHAAKSYSTEEM

etagebouw voor 

hangend klassement

etagebouw (2 

niveaus) voor het 

stockeren van kleine 

onderdelen

RediTab® Plus 

+ Corbox

RediTab® Plus 

+ Modulbox

RediTab® Plus mobiel RediTab® Plus industriële toonbanken

geïntegreerde trap

een uitgebreid gamma 

toebehoren

etagebouw 2 niveaus

+ platform op niveau 3

SENDZIMIR 

LEGBORDEN 

EVENEENS 

BESCHIKBAAR !



CORNIX PLUS ® installatie 1 niveau + platform (oppervlakte 2500 m²) voorzien voor latere ombouw
naar etagebouw (2 niveaus + platform).

De RediTab® Plus rekken bestaan uit enerzijds stijlen en dragers

die in elkaar klikken en zodoende een stevige ladder vormen en

anderzijds de gemakkelijk en snel te verplaatsen legborden.

De stijl, een T-profiel, werd op de voorzijde niet geperforeerd ten-

einde een esthetisch geheel te bekomen.

Standaardhoogtes zijn  1 • 1,75 • 2 • 2,25 • 2,50 • 2,75 • 3 en

3,25 meter. Om hogere stijlen te bekomen zijn verbindingsstukken

beschikbaar (b.v. voor etagebouw : 2, 3 … verdiepingen).

De perforaties aan de binnenzijde van de stijl laten toe de legbor-

den te verstellen per 25 mm. Dezelfde perforaties kunnen ook

aangewend worden voor het monteren van talloze toebehoren.

De stalen legborden worden ondersteund door twee dragers die

zonder gereedschap in de stijlen worden gehaakt. De belasting

varieert volgens het aantal aangebrachte verstevigingsprofielen.

Vanzelfsprekend kunnen de RediTab® rekken ook gecombineerd

worden met het CORBAC gamma (plastiek bakken) en de CORNIX

archiefdozen.

RediTab® biedt U de perfecte oplossing voor het overzichtelijk

stapelen van kleine onderdelen, hangend klassement, archieven,

textielstockage, grotere onderdelen op platform, enz.

RediTab® Plus : breedtes legborden 1000 & 1250 mm

dieptes legborden 300 tot 800 mm

RediSpan® : breedtes legborden 1200 tot 2400 mm

dieptes legborden 400 tot 1000 mm en meer …

Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage.

Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs

Een origineel gebrevetteerd REDIRACK ® rek met enorme 

voordelen qua DESIGN en TOEBEHOREN en een 

KOSTENBESPARENDE conceptie en montage.

Draagvermogen tot 400 kg per legbord RediTab® Plus.

Kortom met RediTab® Plus 
bespaart U plaats en geld !

Uw RediTab® Plus rekken met hun toebehoren.

Vraag een gratis bestek !

een paar jaar later ...

RediTab® Plus installatie 1 niveau 

+ platform (oppervlakte 2500 m²) 

voorzien voor latere ombouw naar 

etagebouw (2 niveaus + platform).



ONDERDELEN & TOEBEHOREN
Ons studiebureel staat te Uwer beschikking voor alle problemen en vragen met betrekking tot belas-

tingen en complexe installaties. Hierna een overzicht van de standaard RediTab® rekken bestaande 

uit : 4 T stijlen (2000 mm hoog) met telkens 1 afsluitdopje bovenaan en 1 plastiek voetje onderaan;

5 legborden met de nodige dragers; voor het beginrek 1 kruisschoor. Voor de aanbouwrekken dient

die er eventueel nog bijgerekend te worden in functie van de opbouw (1 kruisschoor per 3 rekken).

1. T-stijlen. Voor het beginrek 4 stijlen, 2 voor het aanbouwrek. Standaardhoogtes : 1 - 1,75 -

2 - 2,25 - 2,50- 2,75 - 3 - 3,25 meter. Hogere stijlen zijn mogelijk door het gebruik van verhoog-

stukken. De stijlen zijn standaard blauw RAL 5010 gelakt.
2. Plastiek voetje. Voorkomt beschadiging door de stijl aan de vloer of de vloerbekleding.

Twee per stijl : 1 als voetje en 1 als afsluitdop aan de bovenzijde van de stijl om het geheel es-

tetisch af te ronden. Voor zwaardere belastingen (platform- en etagebouw b.v.) zijn speciale

stalen voeten verkrijgbaar.
3. Dragers. Twee per legbord. Dieptes : 300 - 350 - 400 - 500 - 600 en 800 mm.

4. Legborden. Beschikbaar in de breedtes 1000 en 1250 mm (dieptes zie dragers hiervoor).

Standaarduitvoering : gelakt lichtgrijs RAL 7035. (legbord met diepte 800 mm = 2 x 400 mm)
5. Verstevigingsprofielen. Worden onderaan het legbord geplaatst ter verhoging van de be-

 8.  Plint lasting van het legbord. 1, 2 of 3 per legbord.

13. Raam voor hangmappen 6. Kruisschoor. 1 per 3 rekken. Voor rekken hoger dan 2,25 m zijn twee kruisschoren vereist.

14. Verstevigingsliggers 7. Zij- en rugwanden. Beschikbaar in alle hierboven vermelde standaard hoogtes, breedtes

16. Stootrand en dieptes. Zowel in hout als in staal.

18. Vakverdeelschot Toebehoren. Voor alle andere toebehoren uit het RediTab® gamma zie hierna.

Kruisschoor

Kruisschoor

€€

TRT100402008S0 T100408T0

TRT100302008S0

TRT100352008S0

€CODE

SUPPLEMENTAIR LEGBORD

(INCLUSIEF DRAGERS)

CODE

TRT100302001US0

TRT100402001US0

T100603UT2

BELASTING BEGINREK AANBOUWREK

BREEDTE 1000 mm5 legborden

/LEGBORD

60 kg 350

400

CODE

TRT100602001US0TRT100602001UD0

TRT100502001US0

TRT100352001US2

TRT100502002UD2

TRT100802001US2

TRT100302001UD0

TRT100352001UD2

TRT100302001US0

TRT100352001US2

TRT100402002US2

100 kg

300

350

400

500

600

H
O

O
G

T
E

 2
0
0
0
 m

m
  

 

400

TRT100802003UD2

TRT100602002UD2

150 kg
400

TRT100802001UD2

500

350

TRT100402002UD2

200 kg

TRT100802003UD2

TRT100602003UD2

TRT100302002UD2

TRT100352002UD2

600

800 (= 2 x 400)

TRT100602003US2

T100803UT2TRT100802003US2

incl. -TCR100G0

TRT125502003UD2

TRT125602003UD2 TRT125602003US2

TRT125302002UD2

TRT125402003US2

TRT125502003US2

TRT125402003UD2

TRT125802003US2

400

H
O

O
G

T
E

 2
0
0
0
 m

m

T125503UT2

T125603UT2

T100503UT2

T100801UT2

-

T125803UT2

-

T125302UT2

T125403UT2

T100501UT0

T100601UT0

T100301UT0

T100351UT2

T100401UT0

T100301UT0

T100351UT2

T100402UT2

T100352UT2

T100502UT2

€

-

€

TRT100402003US2

TRT100502003US2

T100403UT2

CODE

T125301UT0

T125402UT0

T125502UT2

T125602UT0

T100602UT2TRT100602002US2

T100302UT2

T100803UT2

TRT100502002US2

TRT100302002US2

TRT100352002US2

TRT100802003US2

TCR100G0

TRT100302008D0

TRT100352008D0

TRT100402008D0

TRT100302001UD0

TRT100352001UD2

TRT100402001UD0

TRT100502001UD0

TRT100402003UD2

TRT100502003UD2

T100308T0

T100358T0

1000

DIEPTE (mm)

600

800 (= 2 x 400)

300

350

800 (= 2 x 400)

300

300

500

5 legborden BREEDTE 1250 mm SUPPLEMENTAIR LEGBORD

BELASTING DIEPTE (mm) BEGINREK AANBOUWREK (INCLUSIEF DRAGERS)

/LEGBORD CODE € CODE

TRT125302001UD0 TRT125302001US0

T125801UT2TRT125802001US2

TRT125302002US2

TRT125402002US0

TRT125502002US2

TRT125602002US0

120 kg

160 kg

TRT125802003UD2

TRT125802001UD2

TRT125402002UD0

TCR125G0

300

400

500

600

800 (= 2 x 400)

300

500

TRT125502002UD2

TRT125602002UD0

600

800 (= 2 x 400)

1250 incl. TCR125G0

Voor een evolutief systeem als RediTab® Plus zijn natuurlijk talloze accessoires
voorhanden. Hieronder geven wij U een bondig overzicht van de voornaamste on-
derdelen. Het spreekt vanzelf dat deze lijst geenszins beperkend is. Mocht U een
specifiek toebehoren niet terugvinden raadpleeg ons dan, wij zoeken voor U de

meest geschikte oplossing.

verstelbaar om 

de 25 mm



8. Plint om Uw rek onderaan

volledig af te werken.

9. CORBAC plastiek bakken.

10. MODULBOX plastiek

stapelbakken.

11. Garderobestang

12. Raam voor hangmappen

13. Speciaal legbord met

geïntegreerd hangmappen

systeem

14. Verstevigingsliggers. Om een verhoogde belasting van de legborden te bekomen

(tot 400 kg) kunnen liggers aangebracht worden ter ondersteuning.

15. Stabiliteitsliggers. Vervangen de kruisschoor als het rek aan beide zijdes 100 % toegankelijk dient te blijven.

16. Stootrand. Aan voor- of achterzijde van het legbord.

17. Stalen vakverdeelschotten RediTab® Plus.

STALEN VAKVERDEELSCHOTTEN REDITAB PLUS

DIEPTE (mm)

HOOGTE (mm)

Clips vakverdeelschot RediTab Plus

TSM5036G2

TSM5041G2

TSM5046G2

TSM5051G2

TCLSMG0

TSM3551G2 TSM4051G2

TSM3536G2

TSM3541G2

TSM3546G2

TSM4041G2

TSM3526G2

TSM3521G2

€ CODECODE€

TSM5016G2

€€ CODE

TSM6016G2

TSM5021G2

TSM3516G2

TSM5031G2

TSM8026G2TSM6026G2TSM5026G2

TSM8031G2

515

TSM8036G2TSM6036G2TSM4036G2365

415

465

TSM3036G2

TSM3041G2

165

215

265

315

350

TSM3046G2

TSM3051G2

300 500400

TSM8041G2TSM6041G2

TSM6031G2TSM4031G2

800600

TSM8021G2TSM6021G2

CODE €

TSM8016G2

TSM6046G2TSM4046G2

TSM3531G2

€

TSM3016G2

TSM3021G2

TSM3026G2

CODE

TSM3031G2

CODE

TSM4026G2

TSM4021G2

TSM4016G2

TSM6051G2 TSM8051G2

TSM8046G2

U plaatst het 

vakverdeelschot exact 

waar U wenst.

SENDZIMIR 

TUSSENSCHOTTEN 

EVENEENS 

BESCHIKBAAR !



◄MODULAIRE TOONBANKEN
Op basis van RediTab® Plus rekken.

Uiterst geschikt voor garages, groothandels, industriële maga-

zijnen, enz.

Hoogte 1040 mm. Standaardlengtes vanaf 1052 mm tot 4058 mm. Langere

toonbanken zijn beschikbaar op aanvraag (per module van 1000 of 1250 mm).

De toonbank is altijd 500 mm diep terwijl het overstekende werkblad een nut-

tige diepte van 600 mm heeft. Standaard uitgerust met 3 legborden (2 niveaus

per module. Supplementaire legborden in optie. 800 mm diep op aanvraag.

Diverse accessoires zijn beschikbaar : 

● plastiek bakken type MODULBOX ● plinten voor achterzijde toonbank ●

100% uittrekbaar legbord (45 kg belasting vloeiend gespreid) ● stalen

vakverdeelschotten (zie hiervoor) ● stalen tussenwanden ● rubber be-

dekking.

Technische gegevens :

● stijlen blauw RAL 5010 ● legborden lichtgrijs RAL 7035 ● kopwanden

en voorwanden zijn uitgevoerd in witte melamine ● werkblad bestaat uit een

39 mm dikke krasvrije Formica plaat afgerond aan de voorkant ● ongemon-

teerd geleverd. Montage op aanvraag.

LENGTE (mm)

Montage per lopende meter (ondeelbaar)

TOEBEHOREN

Plint

Plint

Plint

Tussenwand staal

Supplementair legbord

100 kg draagvermogen vloeiend

gespreid; inclusief 2 dragers.

Uittrekbaar legbord 400 mm diep

45 kg draagvermogen vloeiend

gespreid; inclusief 2 dragers.

Vakverdeelschotten zie hierboven

Plastiek bakken zie corbac (webshop)

◄NEERKLAPBAAR LEGBORD
Dit neerklapbaar legbord laat U toe de ruimte te scheppen om even snel een

dossier te raadplegen zonder permanent Uw gang te vernauwen.

Uitsluitend te gebruiken als lessenaar, niet voor stapeling ! Wordt geleverd

met de nodige stevige scharnieren en vijzen en kan enkel gemonteerd wor-

den op een melamine kopwand van minimum 18 mm dikte.

400 x 300

600 x 300

VOOR REDITAB® PLUS REK

MET DIEPTE (mm)

400

600

Vanzelfsprekend zijn er nog 1000 en 1 andere mogelijkheden.

Vindt U Uw toonbank niet terug in bovenstaande tabel contacteer

ons of vraag het bezoek van één van onze technische raadgevers.

€

4058 TCT604053

TMONT3R

1000 x 430

AFM. (mm)

4 x 1000

CODE

TPL125G3

TTC10050B3

T100501UT0

1 x 1000 + 2 x 12503556

3806 3 x 1250

B x D (mm)

900 x 500

1000 x 500

900

1000

1250

1250 x 500

850 x 500

950 x 500

2554

2304

MODULES

3056

3306

1 x 1000

1 x 1250

1052

1302

2 x 1000

1 x 1000 + 1 x 1250

2 x 1250

2054

3 x 1000

2 x 1000 + 1 x 1250

TPL090G3

TPL100G0

T90508TE3

T90501UT0

T125502UT0

T100508TE3

T125508TE3

TCT601053

TCT602303

TCT602553

TCT603053

TCT603303

TCT603553

TCT603803

CODE

TCT601303

TCT602053

€

TPT60303

CODE €

1200 x 500

TPT40303

500

of

 800

 mm

600/900



◄RUBBER BEDEKKING
Uitermate geschikt voor toonbanken, werkbanken, kasten e.a.,

om beschadiging te voorkomen.

Twee types zijn beschikbaar : een volle rubbermat van 3 mm dik en een

geribde rubbermat van eveneens 3 mm dik (op het dikste punt).

OMSCHRIJVING

VOL RUBBER 3 MM

• per volledige rol 10 m x 1,4 m

• per lopende meter 1 m x 1,4 m

GERIBD RUBBER 3 MM

• per volledige rol 10 m x 1,2 m

• per lopende meter 1 m x 1,2 m

DRAAIDEUREN ►
Op bepaalde plaatsen in Uw RediTab® Plus installatie kan het nodig zijn een

afsluitbare module in te passen. Dankzij de RediTab® draaideuren kan dit 

probleemloos. Deze draaideur is beschikbaar in de breedte 1000 mm en is in

het totaal 2000 mm hoog, inclusief plint en luifel.

Niet vergeten tevens zij- en rugwanden bij te bestellen !

Standaardkleur : deuren lichtgrijs RAL 7035, stalen zij- en achterwanden

blauw RAL 5010.

Elke deurenset is standaard voorzien van een dag- en nachtvergrendeling met

verzonken handgreep. De combinatie van vakverdeelschotten (zie hierboven)

met draaideuren vormt geen enkel probleem. De hierna vermelde lades zijn

eveneens combineerbaar met de draaideuren. Glazen legborden op aanvraag.

TYPE

Set draaideuren

ZELFKLEVENDE DATASTRIPS ►
Om probleemloos aanduidingen aan te brengen op Uw RediTab® Plus rekken.

Beschikbaar voor de legborden 1000 & 1250 mm. Hoogtes 20, 34 of 42 mm.

Transparant PVC.

LENGTE (mm)

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

diepte : 

diepte legbord (bv. 400 mm)

+ 2 x 15 mm (diepte stijl)

niet vergeten bij te voegen : 

afstand tussen stijlen = ► 1x de breedte van de stijl (38 mm)

legbord 1000 mm : 960 mm (as op as stijl : 1000 mm) ► de oversteek van de voetplaat (enkel in geval

(nuttige lengte legbord : 1000 mm) van stalen voet : 40 mm éénmaal voor de totale

lengte).

voorbeeld :

3 vakken van 1000 mm geven : 3x1005 + 1x38 = 3053 mm + 40 mm oversteek voetplaat = 3093 mm

SDS30950T0

950

CODE

JC3LR0

JC3LM0

JC3SR0

H ETIKET (mm)

42

34

40

SDS301200T0

SDS40950T0

30

CODE €

2000 x 1000

€CODE

TPOR200100G0

H (mm)

H x B (mm)

JC3SM0

€

18950

18

SDS20950T0

1200

SDS201200T0

950 30

20

20

34

1200

U vindt tevens een uitgebreide keuze 

magneetstrips & datastrips in onze webshop.

80 mm

breedte stijl = 38 mm
120 mm

legbord

1000x400 mm

1000 mm
960 mm

4
0
0
 m

m

4
3
0
 m

m

1 geschoord vak per 3 vakken



LADES ►
Voor de verdere uitbouw van Uw RediTab® Plus installatie zijn er nu eveneens

stalen lades beschikbaar voor de modulebreedte 1000 mm. De inbouwdiepte

is 500 mm d.w.z. dat de diepte van het rek 500 mm dient te zijn. Diezelfde

lade kan eveneens ingebouwd worden in een rek met 600 mm diepte, dit

mits meerprijs. Dit verandert echter niets aan de inhoud of de afmetingen van

de lade. Elk lade is voorzien van 2 versterkte telescopische geleiders 100 %

uittrekbaar, draagvermogen 70 kg/paar. Tevens is ze voorzien van een hand-

greep voor het bevestigen van een transparante datastrip teneinde de inhoud

van Uw lade duidelijk te vermelden (datastrip is optie). Een centrale vergrende-

ling is in optie beschikbaar alsmede een volledige reeks vakverdeelschotten en

inzetbakjes. 2 hoogtes mogelijk : 100 & 200 mm. Kleur : lichtgrijs RAL 7035.

HOE UW LADE INDELEN ? 

HOOGTE B x D

(mm) (mm)

T500/100 x

T500/200 x

Centrale vergrendeling x

Supplement inbouwdiepte 600 mm

HOOGTE (mm) HOOGTE (mm)

LENGTE (mm) LENGTE (mm)

Enkelzijdig

Dubbelzijdig

TOTALE

HOOGTE (mm)

EUROPA'S OUDSTE FABRICANT

VAN STOCKAGE SYSTEMEN

CODE

65

65

65

B x D x H (mm)

100915 x 450 x   95

TYPE CODE€

Rode konische polystyreen inzetbakjes die in 

de lade geplaatst worden.

NUTTIGE BINNENAFM.
€

6K7510005V

6K7510105V

6K7510205V

75

75

150

75

150

150

-

915 x 450 x 195

Gleufschotten voor grofindeling. Grijs gelakte stalen 

verdeelschotten. Voorzien van gleuven (enkelzijdig voor de 

zijkanten, dubbelzijdig voor de middelste) om de 12,5 mm.

130

€

450

CODE

70

CODE €

50

100

150

Tussenschotten voor fijnindeling. Tussenschotten die in de 

gleufschotten geschoven worden.

12060

CODE €€CODE

6K6147905V

6K6147805V

6K6145405V

6K6145105V

6K6145705V

6K6145505V 6K6147005V

6K6147205V

6K6147405V

900

450

6K6145205V

6K6145805V

-

6K6148205V

6K6148405V

VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !

Voor bepaalde 

toepassingen zijn 

gegalvaniseerde 

legborden vereist : 

RediTab® Plus met 

sendzimir legborden, 

dragers, kruisschoren 

en tussenschotten.

6K6148805V

6K6148905V450

300

TTS609

200

TTIR1005095G9

TTIR10050195G9

TVCT9



ETAGEBOUW 2 NIVEAUS ETAGEBOUW 3 NIVEAUS

Etagebouw RediTab® Plus op 2, 3 of 4 niveaus. Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, enz.

1 NIVEAU + PLATFORM 2 NIVEAUS + PLATFORM

REDITAB ® PLUS ● ETAGEBOUW & PLATFORMS

Etagebouw RediTab® Plus, 2 of 3 etages met platform er bovenop. Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, ... en bovenop de 

volumineuze goederen.

GEINTEGREERDE TRAPPEN EN BALUSTRADES EVENEENS BESCHIKBAAR.



Conventionele statische rekken.

Mobiele rekken : bespaar +/- 50 % oppervlakte of …

Mobiele rekken, … plaats 80 à 125 % meer rekken in dezelfde ruimte !

Mobiele rekken dragen bij tot een efficiënter gebruik van Uw beschikbare ruimte zij het in Uw bureel, in Uw archief of in Uw stockageruimte.

Ze zijn gemakkelijk te manipuleren, beperken de stofinslag en bovendien laten de mobiele basissen de opbouw toe van diverse types rekken

e.a. zoals b.v. RediTab® Plus legbordstellingen (1 & 2) of RediSpan® halfzware stellingen (3).

WIJ KUNNEN U TWEE

SYSTEMEN AANBIEDEN

HET FRICTIESYSTEEM
waarbij de karren voortgeduwd worden over een rail. Dit

systeem is wel het goedkoopste maar is enkel geschikt voor

kortere rekken met relatief lage belastingen.

HET TRACTIESYSTEEM
waarbij de karren voortbewogen worden door een aange-

dreven tandwiel dat zich in een rail vastgrijpt. Doorschuiven

wordt daarbij onmogelijk en derhalve zijn lengtes tot 13 meter

en belastingen tot ca. 35 ton mogelijk. 

Het beste systeem op de markt !

Ongemonteerd geleverd.

Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw mobiele installatie. Vraag een gratis bestek !

REKEN EN 

BESPAAR !

REDITAB ® PLUS ● MOBIELE REKKEN

Uw REDIRACK afgevaardigde maakt U gratis

een bestek voor Uw mobiele installatie.

10 500 mm

5 100 mm

10 500 mm

basis 'tractie'

reductie-

box



LICHTE REKKEN AFGELEID VAN

HET REDITAB® PLUS GAMMA

BOUTLOZE REKKEN REDITAB ® LIGHT

►

► Plastiek voetjes. Onderaan de stijl te plaatsen als vloerbescherming.

► Dragers. 2 per legbord. Dieptes : 300 - 400 - 500 en 600 mm. Uitvoering : sendzimir.

►

►

►

►

 

REDITAB® LIGHT rek breedte 1000 mm (hoogte 2000, 2250 & 2500 mm) - uitvoering volledig sendzimir.

H DIEPTE BELASTING/ 

LEGBORD

(mm) (kg)

Supplementaire kruisschoor

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?
totale diepte : diepte legbord (b.v. 400 mm) + 5 mm

afstand tussen de stijlen voor legbord 1000 mm :

• beginrek : 950 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)

• aanbouwrek : 975 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)

• intermediair rek : 1000 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)

• de kruisschoor kan enkel gemonteerd worden op een beginrek :

2 aanbouwrekken dienen dus omgevormd te worden tot 1 begin-

rek en 1 intermediair rek door het omdraaien van 2 stijlen.

niet vergeten : 

voorbeeld : 3 vakken van 1000 mm worden 3x1010 + 1x10 = 3040 mm ► 1x 10 mm bijvoegen voor het plastiek voetje.

- -

Hierboven de prijzen per beginrek (4 stijlen light, 5-6 legborden & 1-2 kruisschoren) en per aanbouwrek (2 stijlen light en 5-6 legborden, 

kruisschoren bij te voegen volgens noodzaak). Ieder rek wordt geleverd niet gemonteerd en voorzien van plastiek voetjes.

TRC100Z0 incl. TRC100Z0

600 (2x300) 100 6 TRC100602506DZ0 TRC100602506SZ0 T1006010ZT0

TRC100502506SZ0 T1005010ZT0500 (2x250) 100 6 TRC100502506DZ0

400 100 6 TRC100402506DZ0 TRC100402506SZ0 T1004010ZT0

2
5
0
0

300 100 6 TRC100302506DZ0 TRC100302506SZ0 T1003010ZT0

TRC100602256SZ0 T1006010ZT0600 (2x300) 100 6 TRC100602256DZ0

500 (2x250) 100 6 TRC100502256DZ0 TRC100502256SZ0 T1005010ZT0

T1003010ZT0

400 100 6 TRC100402256DZ0 TRC100402256SZ0 T1004010ZT0

T1006010ZT0

2
2
5
0

300 100 6 TRC100302256DZ0 TRC100302256SZ0

TRC100602005DZ0 TRC100602005SZ0

500 (2x250) 100 5 TRC100502005DZ0 TRC100502005SZ0 T1005010ZT0

T1003010ZT0

400 100 5 TRC100402005DZ0 TRC100402005SZ0 T1004010ZT0

TRC100302005DZ0 TRC100302005SZ0

2
0
0
0

300 100 5

600 (2x300) 100 5

(INCLUSIEF DRAGERS)

LEGBORDEN CODE € CODE € CODE €(m
m

)

BEGINREK AANBOUWREK

Accessoires : niet beschikbaar in het Light gamma. Gelieve het REDITAB® PLUS 

gamma te raadplegen.

Platforms en etagebouw : deze zijn niet mogelijk met dit type stijl. Gelieve het 

REDITAB® PLUS gamma te raadplegen in dat verband.

AANTAL BREEDTE 1000 mm SUPPLEMENTAIR LEGBORD

Kruisschoor. 1 per 2 vakken. Voor rekken hoger dan 2,25 mm zijn er 2 kruisschoren 

vereist. Standaard uitvoering : sendzimir.

REDITAB ® LIGHT ● LEGBORDSTELLINGEN

De REDITAB® Light rekken bestaan uit enerzijds stijlen en dragers die in elkaar 

klikken en zodoende een stevige ladder vormen en anderzijds de gemakkelijk en snel 

te verplaatsen legborden. Dit type rek is een “light” uitvoering van het REDITAB® 

PLUS rek en gebruikt dezelfde dragers, legborden en kruisschoren. Accessoires zijn 

niet beschikbaar. Monteert even gemakkelijk als de REDITAB® PLUS rekken.

Dit type rek is aan te bevelen voor lichte stockage (maximum 100 kg per legbord - maximum 

800 kg per rek) zoals bv. archieven of kleine onderdelen. Goedkoper dan het REDITAB® 

PLUS gamma.

Stijlen hoekijzer 40x25x1,50. 4 stijlen per beginrek, 2 voor het aanbouwrek. 

Standaardhoogtes : 2 - 2,25 - 2,50 meter. Grotere hoogtes zijn niet mogelijk. 

Standaard uitvoering : sendzimir.

Legborden. Beschikbaar in de standaardbreedte 1000 mm (dieptes zie hiervoor). Stan-

daard uitvoering : sendzimir. (diepte 500 mm = 2x250 mm / 600 mm = 2x300 mm)verstelbaar om 

de 25 mm

beginrek

1010 

1000 mm

4
0
0
 m

m

4
0
5
 m

m

breedte stijl  = 25 mm

legbord

1000x400 mm

4
0
0
 m

m

4
0
5
 m

m

intermediair rek

aanbouwrek

beginrek

1 kruisschoor 

per 2 rekken !



VARIATIES MET

LEGBORDEN & PROFIELEN

Dit product is het meest klassieke uit het REDIRACK gamma : het

wordt sedert 1958 in ongewijzigde vorm in onze fabrieken gepro-

duceerd ! Klanten die 20, 30, 40 jaar geleden dit rek aankochten

kunnen op heden nog altijd uitbreiden met hetzelfde materiaal.

REDITAB® JUNIOR REKKEN MET BOUTEN & MOEREN
► voor garages, opslagplaatsen, ateliers, fabrieken, enz.

► diverse referenties : de meeste ministeries, gemeentes, scholen,

multinationals en vele KMO's.

► ook realisaties in het buitenland o.a. Frankrijk, Gabon, Congo, …

► alle stalen onderdelen worden in de oven op 180° C lichtgrijs

RAL 7035 gemoffeld.

► assemblage d.m.v. bouten & moeren.

► geen kruisschoren.

► in sommige gevallen kunnen bouten deels vervangen worden

door clipsen.

REDITAB® JUNIOR REK breedte 1000 mm (hoogte 2000 mm)

DIEPTE

(mm)

Hierboven vindt U de prijzen voor begin- (4 junior profielen en 5 legborden) en aanbouwrekken (2 junior profielen en 5 legborden) 

op basis van junior profielen. Elk rek wordt ongemonteerd geleverd met de nodige plastiek voetjes en bouten & moeren.

Lichtgrijs gelakt. De aangeduide belastingen gelden voor beginrekken. De aanbouwrekken hebben iets minder draagvermogen.

OMSCHRIJVING

GEPERFOREERD PROFIELEN (assemblage met bouten M6)

junior • dikte 1,50 mm • lengte 2 m grijs

junior • dikte 1,50 mm • lengte 3 m grijs

junior • dikte 1,50 mm • lengte 2 m sendzimir

junior • dikte 1,50 mm • lengte 3 m sendzimir

LEGBORDEN

Licht model •  60 kg

10003008 • dikte 8/10 mm

10003508 • dikte 8/10 mm

Versterkt model •  90 kg

10004001U • dikte 8/10 mm

10005001U • dikte 8/10 mm

10006001U • dikte 8/10 mm

Andere afmetingen

TOEBEHOREN

bouten M6x10 • (verpakking per 50 stuks)

Ongemonteerd geleverd. plastiek voetje om vloerbeschadiging te voorkomen

Montage op aanvraag. clips voor inhaaksysteem

Vraag een gratis bestek ! GSJ • winkelhaak junior

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?
totale diepte : diepte legbord (b.v. 400 mm) + 5 mm

afstand tussen de stijlen voor legbord 1000 mm :

• beginrek : 938 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)

• aanbouwrek : 969 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)

niet vergeten : 

voorbeeld : 3 vakken van 1000 mm worden 3x1010 + 1x10 = 3040 mm ► 1x 10 mm bijvoegen voor het plastiek voetje.

REDITAB® JUNIOR ● GEBOUT SYSTEEM

CODE€CODE

BELASTING / BEGINREK

LEGBORD (kg) LEGBORDEN €CODE

TRJ100502001UD0

TRJ100602001UD0

TRJ100352008S0

TRJ100402001US0

TRJ100502001US0

TRJ100602001US0

TRJ100352008D0

TRJ100402001UD0

T100308E0

T100358E0

T100401UE0

T100501UE0

CODEAFMETINGEN (mm) € / st

TTQZ9

JPP5431N0

JBE6X10Z

op aanvraag

T100601UG0

T100358G0

T100501UG0

T100401UG0

T5431152MG0

T5431153MZ0

T5431153MZ0

70 x 95 TGSJG0

T5431153MG0

T100308G0

25 x 23

∅ 6 x 10

54 x 31

1000 x 600 x 0,8 + 1U

1000 x 400 x 0,8 + 1U

1000 x 500 x 0,8 + 1U

1000 x 350 x 0,8

1000 x 300 x 0,8

54 x 31 x 1,50 x 2000

54 x 31 x 1,50 x 3000

54 x 31 x 1,50 x 2000

54 x 31 x 1,50 x 3000

T100601UE0600 90 5

5

500 90 5

400 90 5

350 60 5

TRJ100302008S0TRJ100302008D0300 60

€

SUPPLEMENTAIR LEGBORDAANBOUWREK

legbord

1000x400 mm

1010 mm
1000 mm

4
0
0
 m

m

4
0
5
 m

m

winkelhaak 

junior

clips

breedte stijl = 31 mm

verstelbaar om 

de 25 mm



UW KLEURKEUZE

Standaardkleur voor dit product (voorraad artikel) :

Gentiaan blauw stijlen ral

Lichtgrijs legborden ral

(schoring & kleine onderdelen : sendzimir)

Andere standaardkleuren zonder meerprijs

(leveringstermijn +/- 4 weken) :

Ivoor (crème) ral

Zink geel ral

Oranje-rood ral

Lichtgrijs ral

(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn ca 6 weken)

(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir).

Sendzimir legborden beschikbaar (+/- 4 weken).

REDIRACK VLAANDEREN REDIRACK WALLONIE
ANTWERPEN (Kiel) NIVELLES

Boomsesteenweg, 492 Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-2020     Antwerpen B-1400     Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30 ++/32/(0)67/411 241

++/32/(0)3/825 30 90 ++/32/(0)67/411 249

sales@cornix.eu sales@cornix.be

REDIRACK NEDERLAND REDIRACK EXPORT SALES
DOETINCHEM (geen showroom) NIVELLES

Kruidenlaan 7 Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

NL-7006 TD Doetinchem B-1400     Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30 ++/32/(0)67/894 225

++/32/(0)3/825 30 90 ++/32/(0)67/894 220

sales.nl@cornix.eu export@cornix.eu

Bobijnrekken

1018

1013

7035

ANDERE REDIRACK® PRODUCTEN

5010

2002

Platforms Draagarmstellingen

Dynamische opslag

Halfzware rekken

Paletrekken Overdekte opslag Drive-in & drive-through
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www.redirack.eu
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STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.redirack.eu


