
Redirack is fabrikant van stockagesystemen sedert 1952 (CORNIX groep)



Diverse types platforms zijn beschikbaar : lage of hoge belastingen, kleine of grote overspanningen, legbordstellingen of paletrekken

onderaan of zelfs volledig open onderaan. Kortom een platform is altijd maatwerk en wordt volledig geconcipieerd volgens Uw behoeftes.

Hierna vindt U een overzicht van de mogelijkheden die wij U kunnen bieden.

PLATFORM OP BASIS VAN REDITAB ® PLUS

Legbordstellingen RediTab® Plus onder-

aan voor het stockeren van kleine onder-

delen en open platform bovenaan voor

de stockage van meer volumineuze

goederen al dan niet gepalettiseerd.

Het platform wordt gebouwd bovenop

de legbordstellingen.

PLATFORM OP BASIS VAN REDISPAN®

Halfzware rekken RediSpan®

onderaan, voor het stockeren van 

kleine onderdelen of zelfs meer

volumineuze goederen, open platform

bovenaan voor het stockeren van

meer volumineuze goederen al dan

niet gepalettiseerd.

Het platform wordt gebouwd

bovenop de halfzware rekken.

REDIDECK ® ● PLATFORMS

EEN PLATFORMCONTRUCTIE VERDUBBELT GEWOON UW BESCHIKBARE OPPERVLAKTE

EN WAT MEER IS ALS U LATER VERHUIST NEEMT U GEWOON UW ETAGE MEE !
RAADPLEEG ONS VOOR EEN ANALYSE VAN UW STOCKAGEBEHOEFTES EN EEN GRATIS OFFERTE !

VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !



PLATFORM OP BASIS VAN REDIRACK ® - paletrekken

Zware rekken RediRack® onderaan die U toelaten

zware en/of volumineuze goederen te stockeren

onderaan, zelfs op paletten.

Open platform bovenaan voor het stockeren van

zware en/of volumineuze goederen al dan niet ge-

palettiseerd.

Het platform wordt gebouwd op basis van de

RediRack® paletrekken.

Dit systeem laat eveneens toe om eender welk

type rekken te plaatsen onderaan.

PLATFORM OP BASIS VAN REDIRACK ® - op palen

RediRack® palen onderaan hetgeen

U toelaat eender welke goederen te

stockeren onderaan.

Open platform bovenaan voor het

stockeren van zware, volumineuze

of gepalettiseerde goederen.

Dit systeem laat eveneens toe om

eender welk type rekken te monteren 

onderaan.

Platform op basis van RediRack® palen met RediTab® Plus legbordstellingen onderaan afgeschermd door

REDIRACK® gaaswanden en ALUMEL burelen bovenaan.

RediRack® platform met RediTab® 

Plus legbordstellingen onderaan.

RediRack® platform met liggers voor 

paletrekken onderaan.



PLATFORM GROTE OVERSPANNING - op palen

De platforms A220/A300 & M500 zijn mezzanines met grote

overspanningen en hoge belastingen.

In de meeste gevallen zal de belasting niet minder zijn dan 500

kg/m² en dikwijls zal ze zelfs oplopen tot 1500 of zelfs 2000 kg/

m². De overspanningen belopen meestal rond de zes meter

maar het is evident dat grotere overspanningen geen probleem

vormen en overigens een optimalisatie van de beschikbare 

ruimte onder Uw platform mogelijk maken. Talrijke toebehoren

zijn beschikbaar : trappen, balustrades, veiligheidssas voor

doorgang van paletten, verschuifbare leuning, noodladder, enz.

VEILIGHEIDSSAS VOOR DOORGANG PALETTEN

Voor elk platform waarop U paletten wenst te stapelen is het veiligheidssas

voor doorgang paletten een absolute must.

Plaats Uw paletten in alle veiligheid op Uw platform zonder dat U, zelfs maar

tijdelijk, Uw leuning dient weg te nemen.

Ongemonteerd geleverd.

Op eenvoudige aanvraag monteren onze gespecialiseerde 

monteurs Uw platform en de toebehoren.

Vraag een gratis bestek !

vereist een grotere hoogte daar de hoogte van de platformvloer zelf

zal variëren tussen 200 en 400 mm afhankelijk van de uitvoering.

TIP REDIRACK ®
Opgepast voor de hoogte : een platform RediTab® Plus of RediSpan ®

vereist +/- 2250 mm onder het platform. Het platform zelf heeft een

hoogte van +/- 100 mm. De totale beschikbare hoogte die vereist is

EUROPA'S OUDSTE FABRICANT

VAN STOCKAGE SYSTEMEN

Installatie met 3 niveaus, open ruimte zowel boven als onder 

het platform, uitgerust met een wegneembare balustrade & 

twee stalen trappen.

Installatie met 3 niveaus gedeeltelijk open en gedeeltelijk 

voorzien van RediTab® legbordstellingen. Voorzien van 

balustrades, trappen en veiligheidssas voor doorgang paletten.

voor een installatie met 2 niveaus zal dus minimaal 4500 mm dienen te

zijn. Een platform op basis van RediRack ® of GROTE OVERSPANNING

platformbedekking 1 

zijde wit voor betere 

lichtweerkaatsing

type A300 type M500



Verschillende mogelijkheden al naargelang Uw stockagebehoeftes : hoogbouw, twee, drie, vier of meer niveaus. 

Legbordstellingen RediTab® Plus, halfzware rekken RediSpan® of zware rekken RediRack®.

Voor de stockage van alle soorten goederen, archieven, textiel enz.

1 NIVEAU - HOOGBOUW

Hoogbouw wordt meestal uitgevoerd met legbordstellingen

RediTab® Plus of halfzware stellingen RediSpan®.

Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, enz.

Hoogbouw is uiteraard ook mogelijk met de RediRack®

paletrekken.

Ongemonteerd geleverd.

Op eenvoudige aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw etagebouw en zijn accessoires.

Vraag een gratis bestek !

REDIDECK ® ● ETAGEBOUW

Het platform zelf heeft een hoogte van +/- 100 mm. De totale beschikbare hoogte die vereist is voor een installatie

met 2 niveaus zal dus minimaal 4500 mm dienen te zijn.

EEN ETAGEBOUW VERDUBBELT, VERDRIEDUBBELT, … UW BESCHIKBARE OPPERVLAKTE
EN ALS U LATER VERHUIST NEEMT U ZE GEWOON MET U MEE !

RAADPLEEG ONS VOOR EEN ANALYSE VAN UW STOCKAGEBEHOEFTES EN EEN GRATIS OFFERTE !

VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !

TIP REDIRACK ®
Opgepast voor de hoogte : een etagebouw RediTab® Plus of RediSpan ® vereist +/- 2250 mm per niveau.

stockeren van paletten met de 

RediRack® hoogbouw

stockage archieven met 

RediSpan® 

stockage archieven met RediSpan®  

en antival roosters

stockeren van kleine onderdelen met 

RediTab® en aangepaste stapelaar



ETAGEBOUW 2 NIVEAUS OF ETAGEBOUW 1 NIVEAU + PLATFORM

De etagebouw met 2 niveaus wordt meestal gerealiseerd met de legbord-

stellingen RediTab® Plus of met de halfzware rekken RediSpan®.

Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, enz.

Hieronder en hiernaast vindt U enkele voorbeelden van installaties voor het

stockeren van onderdelen en archieven met legbordstellingen RediTab®.

Geïntegreerde trappen en balustrades zijn eveneens beschikbaar.

Hiernaast vindt U een

paar voorbeelden van

etagebouw op 2

niveaus op basis van

halfzware rekken

RediSpan®.

Legbordstellingen RediTab® Plus onderaan, voor het stockeren van Halfzware rekken RediSpan® onderaan, voor het stockeren

kleine onderdelen en open platform bovenaan voor de stockage van kleine onderdelen of zelfs meer volumineuze goederen, open

van meer volumineuze goederen al dan niet gepalettiseerd. platform bovenaan voor het stockeren van meer volumineuze

goederen al dan niet gepalettiseerd.

Het platform wordt gebouwd bovenop de rekken.

Geïntegreerde trappen en balustrades zijn eveneens beschikbaar.

stockage van hangmappen met 

speciale legborden RediTab®



ETAGEBOUW 3 NIVEAUS OF ETAGEBOUW 2 NIVEAUS + PLATFORM

De etagebouw met 3 niveaus wordt meestal

gerealiseerd met legbordstellingen RediTab® 

Plus of halfzware rekken RediSpan®.

Voor het stockeren van kleine onderdelen, 

archieven, enz.

EUROPA'S OUDSTE FABRICANT

VAN STOCKAGE SYSTEMEN

Geïntegreerde trappen en 

balustrades beschikbaar

Legbordstellingen RediTab® Plus met 3 niveaus met  gelijk-

vloers afgeschermd d.m.v. een REDIRACK® gaaswand

Legbordstellingen  RediTab® 

Plus met 2 niveaus met open 

platform op het 3e niveau

Legbordstellingen RediTab® Plus 

met 3 niveaus voor het stockeren 

van kleine onderdelen

een paar jaar later

wordt 2 niveaus + platform.Een installatie RediTab® Plus 1 niveau + 



1, 2, 3, 4, 5 … etages voor hangende textielstockage.

Mogelijkheid om de kledij te blokkeren per vak van 1500 mm of

continu stockage zonder gehinderd te worden door de console.

Integratie van transportbanden perfect mogelijk.

REDIDECK ® ● ETAGEBOUW TEXTIEL

De consoles 

kunnen ook dienen 

om een 

draadlegbord op te 

plaatsen.

Veiligheidsplint in 

de gangen.

Draadmanden 

onder de consoles 

die het licht 

doorlaten maar die 

tevens beletten dat 

er goederen naar 

beneden vallen.



Het is evident dat elk platform een balustrade vereist. Deze be-

staat meestal uit minimum 2 buizen (één op handhoogte en één 

op kniehoogte) en een plint.

Wij kunnen U de klassieke plint leveren maar hiernaast  tonen wij

U de set balustrade 38 mm met een plint die het afwerkingsprofiel

voor Uw vloer (dikte 38 mm) incorporeert en aldus een afgewerkt

en meer esthetisch aspect geeft aan Uw platform.

Alles is blauw RAL 5010 of geel RAL 1018 gelakt. Andere kleuren

zijn mogelijk op aanvraag mits meerprijs.

Vergeet vooral niet de afsluitdoppen 50x30 mm voor de uiteindes

van de balustradebuis bij te bestellen.

Schuifpoort balustrade beschikbaar op aanvraag.

OMSCHRIJVING

Balustradepaal

1050(+38) x 50 x 50 mm

Set balustrade 1500 mm

(= 2 buizen 50 x 30 + plint +38)

Set balustrade 1800 mm

(= 2 buizen 50 x 30 + plint +38)

Set balustrade < 1500 mm)

(= 2 buizen 50 x 30 + plint +38)

Hoekverbinding voor buis 50x30

Hoekverbinding voor plint +38

Afsluitdop 50 x 30 mm

CBALC15050303

CBALC1C050303

CBALC00050303

CRACT50B3

CRACPLB3

JPP5030N0

€

CPOTC10550503

CODE

REDIDECK ® ● BALUSTRADES

Balustrade met speciale 

plint 38 mm 



Stalen trappen met leuningen : 2 types hellingshoeken zijn beschikbaar : 38° en 45° voor gebruik als hoofdtrap of als tweede trap.

Gelakt blauw RAL 5010 of geel RAL 1018.  Andere kleuren mogelijk op aanvraag mits supplement. Een volledig gegalvaniseerde

versie voor buiten gebruik is eveneens beschikbaar.

De tredes, 230 mm (45°) of 255 mm (38°) diep en volledig gegalvaniseerd, worden gefabriceerd uit geperforeerde staalplaat waar-

door ze 100 % anti-slip zijn. Diverse breedtes zijn mogelijk : 700, 800, 900 en 1000 mm (andere breedtes mogelijk op aanvraag). De

totale breedte van de trap is altijd 100 mm meer dan de breedte van de tredes vanwege de trapbomen (2 x 50 mm).

De klassieke bevestigingsmaterialen worden standaard meegeleverd met de trap.

Hierna vindt U een overzicht van enkele types van trappen met een tredebreedte van 800 mm (de meest voorkomende breedte).

Wij blijven te Uwer beschikking voor het verstrekken van de prijzen van deze trappen alsook van eender welke andere afmeting

van trappen die U mocht nodig hebben. 

Een bordes met balustrade in aansluiting met Uw trap is eveneens mogelijk.

Ongemonteerd geleverd.

Eenvoudige montage. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw trappen & balustrades.

Vraag een gratis bestek !

REDIDECK ® ● TRAPPEN

EUROPA'S OUDSTE FABRICANT

VAN STOCKAGE SYSTEMEN

Geperforeerde trede
Trapkooi met 3 

trappen op 3 

niveaus

Trapkooi met trap

en tussenbordes



38° HOOFDTRAP  (diepte trede 255 mm) 45° TWEEDE TRAP (diepte trede 230 mm)

Andere breedtes beschikbaar : 700, 900, 1000 en 1200 mm

SCHUIFPOORT
Schuifpoort balustrade beschikbaar op aanvraag.

Breedte opening maximum 1400 mm.
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Niet geschikt voor publiek toegankelijke lokalen.

Trappen voor industrieel gebruik. 
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Standaardbreedte : 

800 mm

100-120



UW KLEURKEUZE

Standaardkleur voor dit product (+/- 4 à 6 weken) :

Gentiaan blauw ral

(schoring & kleine onderdelen : sendzimir)

Andere standaardkleuren zonder meerprijs

(leveringstermijn +/- 4 à 6 weken) :

Ivoor (crème) ral

Zink geel ral

Oranje-rood ral

Lichtgrijs ral

(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 6 weken)

(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir).

Gegalvaniseerde versie beschikbaar mits supplement (+/- 6 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-7060 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
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ANDERE REDIRACK ® PRODUCTEN

5010

1013

1018

2002

Paletrekken Overdekte opslag Drive-in & drive-through Bobijnrekken

Draagarmstellingen Legbordstellingen Dynamische opslag Halfzware rekken
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STORAGE SYSTEMS FOR LIFE
www.redirack.eu

� �

� �

� �

� �

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.redirack.eu


