
Professionele inrichtingssystemen

Archos
Houten stellingen

Kwaliteit voor een 
uiterst scherpe prijs

Archos is ooit ontstaan uit uitval van grondstoffen die 

voor het voormalig ‘Bruynzeel Monta systeem’ werden 

gebruikt. Een noestje teveel in een plank of een stijl 

met een uitgevallen kwast; deze onderdelen werden 

gebruikt voor het Archos. Tegenwoordig kopen we 

hout met een B-label als kwaliteitsniveau. In de praktijk 

is het verschil nauwelijks zichtbaar, maar de kenner zal 

het absoluut zien. 
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Het Archos-systeem

Archiefinrichting Magazijninrichting Low Budget winkel

QuickRack    Petersweg 1  7711 GC  NIEUWLEUSEN

+31 (0) 529 - 48 04 23   info@quickrack.nl  www.quickrack.nl

Archos is uitstekend te gebruiken in archieven en voor 

magazijnen waar lichte producten worden opgeslagen.

Bovendien is Archos bij uitstek geschikt voor Low  

Budget winkels. Verkrijgbaar met massiefhouten en 

sandwich legplanken.

Waarom Archos?

Archos is uitstekend voor archieven, magazijnen en low budget winkels.

Kwaliteit voor een scherpe prijs!
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Interesse?

Wij overtuigen u graag van dit 

praktische systeem voor uw 

toepassing. U kunt ook uzelf 

overtuigen, vraag vrijblijvend 

prijzen aan van het 

Archos-systeem!

Het Archos-systeem bestaat uit zijstukken en legplanken. De 

legplanken zijn verkrijgbaar in massiefhout en sandwich. Bij 

de sandwichuitvoering wordt een lattenframe gemonteerd 

met onder en boven een hardboard plaat die op dit frame 

zijn geplakt. Onder een sandwich legplank zijn geen hoeklij-

nen gemonteerd.

Een zijstuk heeft twee stijlen en drie dorpels (dwarsverbin-

dingen). De stijl is voorzien van zaagsneden (om de 60mm.)

waar de ophangbeugels in worden geplaatst.

De ophangbeugels worden in de zaagsnede in het zijstuk 

geschoven, de hoeklijnen (metalen strips) die onder de vu-

renhouten legplank zijn gemonteerd vallen in de beugels. 

Hierdoor komt een verbinding tussen de legplanken en 

de zijstukken tot stand. Voor een extra stevige verbinding 

is het eventueel mogelijk om de hoeklijnen aan het zijstuk 

vast te schroeven, zoals u kunt zien zitten hiervoor gaten in 

de hoeklijnen. In de meeste gevallen is vastschroeven ech-
De voordelen op een rij

•	 Gemaakt uit natuurlijk FSC gecertificeerd Scandinavisch 

vurenhout

•	 Snel leverbaar

•	 Makkelijk te monteren

•	 Hoge flexibiliteit bij uitbreidingen of aanpassingen

•	 Voor diverse branches toepasbaar

•	 Scherpe prijzen

Afmetingen 

De staanders zijn vergelijkbaar in de hoogtes: 

208 / 226 / 262 cm.

Leverbare dieptes van de staanders is: 30 / 40  / 50 / 60  cm. 

De vurenhouten legplanken zijn 18 mm. dik en de stan-

daardbreedtes zijn: 90 / 100 / 120 cm.

In sandwich zijn dezelfde afmetingen verkrijgbaar.

www.QuickRack.nl

ter niet noodzakelijk, schroeven worden niet extra meege-

leverd. Beugels zijn verkrijgbaar als enkele en als dubbele 

beugel (zie tekening linksonder) en in verzinkte uitvoering. 

De hoeklijnen zijn uitsluitend verkrijgbaar in een verzinkte 

uitvoering. Bij gebruik van sandwich legplanken worden zo-

genaamde Montex beugels gebruikt.

Voor de stabiliteit van uw stelling maakt u gebruik van een 

achterwand of een kruisschoor. Eventueel kunt u het meubel 

met muurbeugels aan de wand vastzetten.

Systeemuitleg


