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Nya X-Store 2.0 gör lagerhållningen enklare och säkrare. Men det är inte den enda fördelen. Du får också 
möjlighet att lägga till ett tak, demontera en panel utan att påverka panelerna som omger den och du kan 
använda flexibla stolpar som gör det möjligt att bygga i tre olika riktningar inklusive hörn.

Nya X-Store 2.0 kan användas med eller utan taksystem:

Standard: X-Store 2.0: Utan taksystem 
Nya X-Store 2.0 ersätter nuvarande X-Store och Flexi Store och är perfekt att använda när du bygger 
väggsektioner på lager eller andra industriella lokaler. Använd det för att dela upp områden och bygga 
begränsade rum. Många nya smarta funktioner har lagts till för att skapa mer värde för systemet.

Tillval: X-Store 2.0: Med taksystem 
När du behöver ett säkert sätt att lagra värdefulla artiklar och/eller artiklar som kräver extra säkerhet i lager, 
till exempel verktyg, elektronik och förbrukningsvaror är X-Store 2.0 en bra lösning för att se till att endast 
behörig personal kommer åt dina artiklar. Taket har en maximal bredd på sex meter, men det finns inga 
begränsningar när det gäller längd. Det gör att du kan välja ett system som passar perfekt för just ditt lager. 

Fördelarna med X-Store 2.0 

- möjlighet att lägga till taksystem med obegränsad längd
- demontera enkelt en panel utan att panelerna runt den påverkas
- ett nytt och unikt sätt att fästa panelerna på stolpen
- flexibla stolpar; bygg i 3 olika riktningar, inklusive hörn
- nya fogar för enklare och starkare vertikal montering 
- Eftersom systemet finns i SnapperWorks kan du enkelt utforma det efter dina behov. 
- Det breda sortimentet av lås och dörrar i X-Store 2.0 är baserat på X-Guard-sortimentet. 

Kontakta din lokala säljare för mer information!

Nya och förbättrade X-Store 2.0 är ett flexibelt modulkoncept som är enkelt 
att montera och anpassa. Här går vi igenom fördelarna och hur det fungerar. 

Nya X-Store 2.0 – när du vill förbättra 
din lagersäkerhet


