PLADSBESPARENDE, EFFEKTIV, FLEKSIBEL
OG ERGONOMISK OPBEVARINGSLØSNING
- UDEN SKADER
PÅ FÆLGENE...
= TILFREDSE
KUNDER.

Gratis rådgivning af en af
vore ergowheel® eksperter

Mere plads til lavere pris.

ergowheel dækreoler.
®

Dækopbevaring for professionelle.

Morten Jespersen
ergowheel® ansvarlig

+45 25770208

Se filmen: www.ergowheel.dk

oplev ergowheel® i aktion.

Reoler A/S
Bakkegårdsvej 501
3050 Humlebæk, Danmark
Telefon: +45 4919 2122
info@reoler-as.dk

Op til 30% flere dæk på
samme plads.
Investering
tilbagebetalt
på under 2 år,
simpel, hurtig
og ergonomisk ind- og
udlastning.

ergowheel® dækreol. Mere kapacitet. Professionel dækopbevaring. Spar tid, plads og
penge. Den mest ergonomiske dæk reol nogensinde.

Om ergowheel® dækreolen.
Til den dækansvarlige.
Vi garanterer dig den bedst mulige udnyttelse af dit lagerlokale. Din investering er
tilbagebetalt på under 2 år og kundeklager over skader på hjulene er fortid.

Sikker, ergonomisk og holdbar løsning.
»» Liggende hjul sikrer høj sikkerhed ved håndteringen.

Simpel ergonomisk opbevaring
og håndtering.
Færre rygsmerter.
Den langt bedre ergonomi sikrer lovlige plukkehøjder og tilfredse medarbejdere samt
sikrer en hurtigere og mere effektiv håndtering, bla. i spidsbelastningsperioder. Hjulene ruller selv hen til medarbejderen, hurtigt og effektivt. Der er ingen behov for teleskopstænger og lign for at få fat på hjulene.

Vi har regnet den ud for dig …

dkk 450.000
Indtjening efter 5 års brug af ergowheel®

dkk 300.000
Indtjening efter 5 års brug af traditionel dækreol

»» Nem og ergonomisk korrekt pluk – ingen problemer med plukkehøjder!
»» Reoler i blankt galvaniseret stål – meget holdbare.
»» Thermoplastiske syntetiske ruller med stålaksler – holdbare og sikre.

Patenteret iht. EU patent no. 13001193.5-1707

Sammenligningen… Kan din dækreol gøre dette?

Vi har talt dem for dig …
Traditionel dækreol.

11232 hjul på 230 m² installation
ergowheel® Regensburg, DE

ergowheel® dækreol - op til 30% højere kapacitet.

Godt produkt og god rådgivning.
Kun ved at udnytte ergowheel® I den rette opstilling sikres du den maksimale udnyttelsesgrad samt plukkeoptimering og korrekt ergonomi. Lad os rådgive dig om indretning med ergowheel® og dermed sikre dig en løsning som med garanti sparer dig
både plads og tid. Reoler A/S har over 30 års erfaring med indretning af lagre og vi
hjælper meget gerne.

Tilfredse kunder.
En glad og tilfreds kunde er den bedste reklame du kan få. Den liggende opbevaringsmetode sikrer at kundernes dæk mod de beskadigelser og skrammer som ofte
sker når hjulene vælter. Din kunde vil være særdeles tilfreds med den effektive og
fejlfri betjening de oplever og vender tilbage igen og igen… og tager naboen med.

Vi har spurgt brugeren for dig …

Ingen stress.
Det kan være en stressende tid når det igen er sæson for dækskifte. Fra nu af giver
opbevaring og håndtering af hjul og dæk ikke længere stress. Håndteringen er hurtigere og mere effektiv for der er plads og overblik i en ergowheel® dækreol. Desuden
passer stort set alle hjuldimensioner ind i reolen og der er ikke længere behov for at
tilpasse reolopbygningen til andre hjultyper.

Disse firmaer stoler på ergowheel®

Endelig kan vi udnytte vores lagerområder bedre.
Den liggende dækopbevaring på ruller gør opbevaring og håndtering hurtig og effektiv for vore
ansatte. Det giver os både tilfredse medarbejdere, og da hjulene er opbevaret med bagsiden
nedad er de sikret mod beskadigelse og kunder
der klager over ridser og skader på fælgene er
fortid.
Alexander Host, Autohaus Hetzler, Kassel, DE

