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 PC: Klant: 

Opmerkingen: 

Oppervlak:

Constructie:

Stellinghoogte: ■ 2000 mm
■ 4000 mm

■ Frame RAL 7035 vloer verzinkt
■ Frame RAL 5010 vloer verzinkt

■ Dubbele stelling

■ 2300 mm
■ 4500 mm

■ 2500 mm
■ 5000 mm

■ compleet verzinkt
■ compleet RAL 7035

■ Losse stelling

■ 1800 mm
■ 3000 mm

■ Spec. hoogte  mm

Lengte (breedte): Totale lengte:  mm

Stellingdiepte: ■ 300 mm
■ 800 mm

■ 400 mm
■ 1000 mm

■ Veldbreedte 750 mm
■ Veldbreedte 1000 mm
■ Veldbreedte 1300 mm

■ 500 mm ■ 600 mm

Aantal legborden / veld:  st.

Draagkracht vloer: ■ 250 kg ■ 330 kg

Versteviging:

Frame:

■ 70 kg

■ Kruis-  resp.
diagonaalschoren

■ Alle frames open
■ Alle buitenframes met plaatstaal

■

■ 150 kg

■ Lengtebars 
(stelling aan beide zijden uit te rusten)

■ Alle frames met plaatstaal
stuks frames met plaatstaal

Soort vloer

■ Vertoont
oneffenheden

■ Is magnesiethoudend
(staal moet tegen corrosie 
worden beschermd)

■
Overig

Standaard
betonvloer 
IB25 150 mm

■ Overige 
ondergrond:

Opslaggoederen:

CHECKLIST VOOR LEGBORDSTELLING
Voer uw aanvraag in dit formulier en
voeg waar mogelijk een schets bij.  
Uw aanvraag kan hierdoor snel worden behandeld en kunnen
onnodige vragen worden voorkomen.



Hoogte binnenstaanderframe:  mm (min. 100 mm hoger dan het bovenste opslagniveau)

Hoogte buitenstaanderframe:  mm (min. 500 mm hoger dan het bovenste opslagniveau)

Eenvoudige framediepte: ■ Speciale
diepte

Constructie:

■ 1100 mm

■ Losse
stelling

■ 800 mm

■ Dubbele
stelling

Afstand v.d. delen: mm

Stellinglengte: max.:  mm ca.: mm

Alternatief:
Aangeven stellinglengte 
bij meerdere stellingen!

stuks
stuks
stuks

Basisstelling: 
Basisstelling: 
Aanbouwstelling: 
Aanbouwstelling: stuks

Holmlengte: mm

Holmlengte:
mmHolmlengte:
mm

Holmlengte: mm

Aantal holmniveaus 
boven elkaar:

stuks (zonder vloerniveau)

Gewicht per pallet:
of
Belasting per holmniveau:
(bij gelijkmatig verdeelde last)

kg 

kg

(inc lusief pallet) 

Holmlengte mm

Kniklengte (K)

(zie schets rechts)

max. afstand tussen vloer en bovenkant 1e niveau
resp. tussen de niveaus         mm

Soort vloer:

■ Is magnesiethoudend
(staal moet tegen corrosie 
worden beschermd)

■ Vertoont 
oneffenheden

■ Minimale componentdikte van de bodemplaat 200 mm; 
Minimale boorgatdiepte 150 mm

■ Overige ondergrond:

Opslaggoederen:

CHECKLIST VOOR PALLETSTELLINGEN
Voer uw aanvraag in dit formulier en
voeg waar mogelijk een schets bij.  
Uw aanvraag kan hierdoor snel worden behandeld en kunnen
onnodige vragen worden voorkomen.

K = Kniklengte

PC: Klant: 

Opmerkingen: 
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Bij oneffenheden van meer dan
10 mm moet met een fundament 
worden genivelleerd!
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