
ENTRESOL



Med EABs entresol frigör du golvytor och 

utnyttjar därmed din lagerlokal på ett 

mycket effektivt sätt. Att kunna få ytterli-

gare golvplan med hjälp av entresol är 

helt enkelt den idealiska lösningen när 

den befintliga golvytan inte är tillräcklig! 

Konstruktion 

EABs entresol har en fribärande stomme 

av stål som stabiliseras genom ramver-

kan eller med stagbockar. Golvet består 

av slitstark och halksäker björkplywood 

på plåtbjälklag eller av laminerade golv-

spånskivor på balk. Entresolens konstruk-

tion ger stora möjligheter att utnyttja 

lokalens yta där även pelarplacering och 

spännvidder anpassas efter verksam- 

heten.

Projektering

På vår projekteringsavdelning använder 

vi modernaste ritnings- och beräknings-

programmen, vilket ger lättöverskådliga 

3D ritningar. 

Montering 

EABs entresol monteras med skruvför-

band, normalt utan svetsning på monta-

geplatsen. Resultatet blir kort montage-

tid och lågt montagepris. 

Räcke och trappa 

Entresolplanet förses med fast räcke 

med två följare, sparksockel och trappa 

– en utrustning som gör det säkert att 

arbeta och vistas på det nya golvplanet. 

Räcket kan dessutom förses med själv-

stängande grind, vippgrind eller fast 

upplastningsplats och trappan kan till-

verkas med steg av gallerdurk eller 

durkplåt. 

Hyllställsentresol 

Ett alternativ till en fribärande entresol 

är en hyllställsentresol, d v s ett extra 

golvplan ovanpå EABs hyllställ – ett 

koncept som passar utmärkt i ett plock-

lager.

E A B  ·  E N T R E S O L



E A B  ·  E N T R E S O L

I ett plocklager kan entresolplanet byggas på EABs hyllställ. 
Här med en upplastningsplats med självstängande grind.

En entresol ger ett extra golvplan och frigör användbar golvyta.

Trappa till entresolplanet. Stegen finns i olika utförande.

EABs entresol har en golvskiva av björkplywood med en 
slitstark mönstrad yta av fenolfilm.



Fakta

Säkerhetskrav
EABs Entresoler uppfyller alla gällande 
normer och säkerhetskrav.
EAB är även certifierade enligt kvalitets-
system ISO 9001 samt ISO 14001.

Ytbehandling
Entresolstommen lackeras i mörkgrå stan-
dardfärg. Trappstegen varmgalvaniseras för 
bästa slitstyrka.

Mått och belastning
EABs entresol måttanpassas för varje 
installation för att på bästa sätt utnyttja loka-
lens ytor, även pelarplacering och spännvidder 
anpassas efter verksamheten. 
Entresolen dimensioneras för tillåten belast-
ning 300-750 kg/m2.

Trappsteg finns i utförande gallerdurk eller 
durkplåt: Bredd 800-1200 mm
Självstängande grind: Bredd 1200 mm
Vippgrind: Bredd 2300 mm
Skjutgrind: Öppningsmått 3000 mm

EAB Det Håller
Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår nog-
grannhet och vårt kvalitetstänkande finns 
med i allt från material-val till tillverkning, le-
verans och montage. Hållbarheten inkluderar 
även de relationer vi har till våra kunder, leve-
rantörer och medarbetare.

Därför skall du välja en entresol från EAB:

• Fria golvytor

• Totalkoncept

• Kvalitetssystem

• Egen projektering

• Enkla invändiga installationer

• Hög flexibilitet

Upplastningsplats med motordriven skjutgrind. Manövrerad via radiosändare

Upplastningsplats med vippgrind

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Radioshuttle™, Rullbanor, Utdragsenhet, 
Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.

LAGERINREDNINGAR  I   PORTAR  I   STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00  www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

+ Brett sortiment av standardprodukter

+ 5 års garanti

+ Idé, projektledning, konstruktion och montage

+ Beprövade produkter

+ En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet

+ Produktion och produktutveckling på samma ställe

+ Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner 

    (värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)

+ Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert 

 för att undvika onödiga merkostnader

+ Egen test- och provavdelning

+ Långsiktighet i företaget och i kundrelationer


