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OPSLAG MET EEN  
NIEUWE DEFINITIE.

Stellingsystemen 
  voor het 

hele leven 

Met drie afzonderlijke Camshelving®  
systemen zijn alle keukens gelijk!
Elk voedselverwerkend bedrijf verdient 
maximale kostenbesparingen, efficiënt 
ruimtegebruik, hygiëne, voedselveiligheid en 
functionaliteit, ongeacht de omvang of het 
budget van het bedrijf.
Camshelving-opslagsystemen maken 
dit allemaal mogelijk door personeel in 
de voedingsindustrie met een optimale 
organisatie te helpen, voedselveiligheid 
te ondersteunen, personeelskosten te 
verlagen, voorraadbeheer te vereenvoudigen, 
voedselverspilling te verminderen en 
vervangingskosten te elimineren.
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D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, 

D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, US 6,981,454B2
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Cambro-producten voor opslag 
en vervoer die een veilige 
voedselverwerking helpen 

verzekeren.

Producten die voldoen aan de 
internationale criteria van de  
NSF voor hygiëne en reiniging.

Certificeert door de Technischer 
Überwachungs-Verein goedgekeurde 

producten. 
(Vereniging voor technische inspectie)

Vaatwasmachinebestendig

Producten die helpen voldoen  
aan de HACCP-richtlijnen.

Geschikt voor voedingsproducten

Cadmiumvrije producten

Recycleerbaar polypropyleen

Antimicrobiële bescherming permanent 
geïntegreerd in de schappen om 
schimmel- en bacteriegroei te 

verhinderen.
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X

CAMSHELV ING®
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Met een levenslange 
garantie tegen roest 
en corrosie, vermijden 
Camshelving-
stellingsystemen de 
ongemakken en kosten 
van herstel of vervanging 
van schappen. 
Alleen Cambro heeft 
stellingsystemen voor het 
hele leven.

Camshelving-opslagsystemen 
zijn ontworpen voor alle 
extreme opslagtoepassingen 
en -temperaturen: ze zijn 
ongevoelig voor vocht, 
chemicaliën, zout, zuren uit 
voedsel en luchtvochtigheid. 
Camshelving-systemen kunnen 
overal worden geïnstalleerd en 
roesten nooit.

Onderdelen zijn goed-
doordacht ontworpen 
om opslagruimte te 
maximaliseren, zelfs bij  
beperkte ruimte.

Roest-en 
corrosievrij

Maximaal ruimtegebruik

Geschikt voor 
gebruik in vele 
omgevingen

Gedeelde staander
Ruimte is geld De stellingsystemen 
zijn ontworpen met onderlinge 
verbindingen, zonder af te doen 
aan het draagvermogen, maar met 
maximaal bruikbare opslagruimte.

Startunit Startunit + aanbouwunit

DE  NORMALE  EN  HOOFDKENMERKEN  VAN  ALLE  CAMSHELV ING-SERIES

-38˚C TOT 88˚C 
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P R E M I U M  se r i e s
E L E M E N T S  se r i e s
B A S I C S  se r i e s
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Verander onbruikbare ruimte in 
continue, gemakkelijk te bereiken 
opslagplekken met behulp van 
hoekverbindingen.

Plankruimte in 
hoeken

Hoekverbindingen

Het reinigen van 
stellingsystemen 
mag geen grote klus 
zijn. Ongeacht of het 
dagelijks of volgens 
planning wordt gedaan, 
kan snel en gemakkelijk 
gereinigd worden 
zonder opslagruimte of 
het dagelijkse werk te 
onderbreken.

Elke schap kan gemakkelijk 
en afzonderlijk worden 
versteld voor verschillende 
voorraadproducten 
en -verpakkingen 
wanneer producten 
en voorraadbehoeften 
veranderen.

Gemakkelijk  
te reinigen

Gemakkelijk 
te verstellen

Hoekstelling 
Startunit plus 
aanbouwunit met 1 set 
hoekverbindingen per 
schap en 2 steunpoten.

U-vormige unit  
Twee startunits plus 
tussenschappen die 2 sets 
hoekverbindingen per schap  
en 4 steunpoten gebruiken.
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PREMIUM s e r i e s   ELEMENTS s e r i e s   BASICS s e r i e s   

Opslagruimten

Voedselverwerkende bedrijven met groot volume waar constant 
zware producten worden in- en uitgeladen.  

Frequente of meerdere dagelijkse leveringen.
Natte opslag - Vriescellen, koelcellen, vaatwasruimten

Droge opslag - Bulkvoedingsmiddelen, horeca-apparatuur, serviezen,  
linnen, verkoopartikelen.

Voedselverwerkende bedrijven met groot volume waar constant (middelmatig)  
zware producten worden in- en uitgeladen. 5-7 leveringen per week 

Natte opslag - Vriescellen, koelcellen, vaatwasruimten
Droge opslag - Bulkvoedingsmiddelen, horeca-apparatuur,  

serviezen, linnen, verkoopartikelen.

Voedselverwerkende bedrijven met gemiddeld volume waar constant
lichte tot middelmatig zware producten worden in- en uitgeladen.  

2-5 leveringen per week 
Natte opslag - Vriescellen, koelcellen, vaatwasruimten

Droge opslag - Bulkvoedingsmiddelen, horeca-apparatuur,  
serviezen, linnen, verkoopartikelen, en disposables.

Aanbevolen marktsegmenten

Hotels en casino’s, restaurants, snelservice-restaurants, scholen,  
colleges en universiteiten, gezondheidszorg, leger, conventiecentra/stadia, 
cruiseschepen, cateringbedrijven en partycentra, bedrijfsmaaltijdservice, 

gemakswinkels en supermarkten.

Hotels en casino’s, restaurants, snelservice-restaurants, scholen,  
colleges en universiteiten, gezondheidszorg, leger, conventiecentra/stadia, 
cruiseschepen, cateringbedrijven en partycentra, bedrijfsmaaltijdservice, 

gemakswinkels en supermarkten.

Hotels en casino’s, restaurants, snelservice-restaurants, scholen, 
colleges en universiteiten, gezondheidszorg, conventiecentra/

stadia, cateringbedrijven en partycentra, bedrijfsmaaltijdservice, 
gemakswinkels, yoghurtwinkels en cafés.

Productmateriaal
Staanders en dwarsliggers zijn vervaardigd uit een stalen kern met  

een gladde polypropyleen buitenkant. Superieure sterkte en duurzaam  
genoeg om aan de zwaarste belastingseisen te voldoen.

Staanders en dwarsliggers zijn vervaardigd uit een lichtgewicht,  
maar sterk, revolutionair composietmateriaal dat bestand is  

tegen de zwaarste belastingen.

Staanders en dwarsliggers zijn vervaardigd uit hetzelfde 
revolutionaire composietmateriaal als de Elements-serie. 

Het slanke ontwerp is lichter, maar toch duurzaam en sterk genoeg 
voor allerlei verschillende opslagomstandigheden.

Montage
Met de ingegoten zwaluwstaarten zijn minder onderdelen  

nodig en is de montage gemakkelijker.
Gemakkelijk te monteren. Gemakkelijk te monteren.

Draagvermogen (gebaseerd op een lengte van 600 - 1200 mm)
Vaste unit: 200 kg per schap, 800 kg per unit.

Mobiele unit: 340 kg per unit. 
Hoek- en U-vormige unit: 180 kg per schap, 720 kg per unit.

Vaste unit: 350 kg per schap, 1400 kg per unit. 
Mobiele unit: 340 kg per unit. 

Hoek- en U-vormige unit: 180 kg per schap, 720 kg per unit.

Vaste unit: 300 kg per schap, 1200 kg per unit. 
Hoek- en U-vormige unit: 136 kg per schap, 544 kg per unit.

Levenslange garantie tegen roest en corrosie Schappen, staanders en dwarsliggers Schappen, staanders en dwarsliggers Schappen, staanders en dwarsliggers

Schaplengten 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 mm 610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525 mm

Schapdiepten 300, 400, 500, 600 mm 360, 460, 540, 610 mm 460, 540, 610 mm

Staanderhoogten 
Vast: 1700, 1800 mm

Mobiel: 1790 mm (inclusief wielen)
Vast: 1630, 1830, 2140 mm

Mobiel: 1778, 1980 mm (inclusief wielen)
Vast: 1630, 1830, 2140 mm

Mobiele units JA JA NEE

Systeem op vloerrails voor high-density opslag JA NEE NEE

AC
CE

SS
OI

RE
S Steunpoot voor onderste schap JA JA JA

Schaphekjes JA NEE NEE

Verticaal driehoekig droog- en opslagrek  
(bladen / snijplanken / deksels)

JA JA JA

Droog- en opslagrek voor cloches NEE JA NEE

Driehoekig droog- en opslagrek JA JA JA

Schapverdeler (opslag van smalle artikelen) JA JA JA

Schapverdeelstang (voor voedselbakken of -dozen) JA JA NEE

Inschuifrek voor trays / bladen JA JA JA

Veiligheidsrek enkel schap JA JA JA

Cambro biedt drie roestvrije, corrosievrije hygiënische stellingsystemen 
die bestand zijn tegen de hoge eisen van commerciële voedselverwerking.  
Deze gids helpt u het ideale Camshelving-systeem kiezen voor elke 
opslagruimte binnen uw bedrijf. Alleen Cambro heeft stellingsystemen 
voor het hele leven.

CAMSHELVING® SERIES  
BEKNOPTE REFERENTIEGIDS

COMPONENT
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PREMIUM s e r i e s   ELEMENTS s e r i e s   BASICS s e r i e s   

Opslagruimten

Voedselverwerkende bedrijven met groot volume waar constant 
zware producten worden in- en uitgeladen.  

Frequente of meerdere dagelijkse leveringen.
Natte opslag - Vriescellen, koelcellen, vaatwasruimten

Droge opslag - Bulkvoedingsmiddelen, horeca-apparatuur, serviezen,  
linnen, verkoopartikelen.

Voedselverwerkende bedrijven met groot volume waar constant (middelmatig)  
zware producten worden in- en uitgeladen. 5-7 leveringen per week 

Natte opslag - Vriescellen, koelcellen, vaatwasruimten
Droge opslag - Bulkvoedingsmiddelen, horeca-apparatuur,  

serviezen, linnen, verkoopartikelen.

Voedselverwerkende bedrijven met gemiddeld volume waar constant
lichte tot middelmatig zware producten worden in- en uitgeladen.  

2-5 leveringen per week 
Natte opslag - Vriescellen, koelcellen, vaatwasruimten

Droge opslag - Bulkvoedingsmiddelen, horeca-apparatuur,  
serviezen, linnen, verkoopartikelen, en disposables.

Aanbevolen marktsegmenten

Hotels en casino’s, restaurants, snelservice-restaurants, scholen,  
colleges en universiteiten, gezondheidszorg, leger, conventiecentra/stadia, 
cruiseschepen, cateringbedrijven en partycentra, bedrijfsmaaltijdservice, 

gemakswinkels en supermarkten.

Hotels en casino’s, restaurants, snelservice-restaurants, scholen,  
colleges en universiteiten, gezondheidszorg, leger, conventiecentra/stadia, 
cruiseschepen, cateringbedrijven en partycentra, bedrijfsmaaltijdservice, 

gemakswinkels en supermarkten.

Hotels en casino’s, restaurants, snelservice-restaurants, scholen, 
colleges en universiteiten, gezondheidszorg, conventiecentra/

stadia, cateringbedrijven en partycentra, bedrijfsmaaltijdservice, 
gemakswinkels, yoghurtwinkels en cafés.

Productmateriaal
Staanders en dwarsliggers zijn vervaardigd uit een stalen kern met  

een gladde polypropyleen buitenkant. Superieure sterkte en duurzaam  
genoeg om aan de zwaarste belastingseisen te voldoen.

Staanders en dwarsliggers zijn vervaardigd uit een lichtgewicht,  
maar sterk, revolutionair composietmateriaal dat bestand is  

tegen de zwaarste belastingen.

Staanders en dwarsliggers zijn vervaardigd uit hetzelfde 
revolutionaire composietmateriaal als de Elements-serie. 

Het slanke ontwerp is lichter, maar toch duurzaam en sterk genoeg 
voor allerlei verschillende opslagomstandigheden.

Montage
Met de ingegoten zwaluwstaarten zijn minder onderdelen  

nodig en is de montage gemakkelijker.
Gemakkelijk te monteren. Gemakkelijk te monteren.

Draagvermogen (gebaseerd op een lengte van 600 - 1200 mm)
Vaste unit: 200 kg per schap, 800 kg per unit.

Mobiele unit: 340 kg per unit. 
Hoek- en U-vormige unit: 180 kg per schap, 720 kg per unit.

Vaste unit: 350 kg per schap, 1400 kg per unit. 
Mobiele unit: 340 kg per unit. 

Hoek- en U-vormige unit: 180 kg per schap, 720 kg per unit.

Vaste unit: 300 kg per schap, 1200 kg per unit. 
Hoek- en U-vormige unit: 136 kg per schap, 544 kg per unit.

Levenslange garantie tegen roest en corrosie Schappen, staanders en dwarsliggers Schappen, staanders en dwarsliggers Schappen, staanders en dwarsliggers

Schaplengten 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 mm 610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525 mm

Schapdiepten 300, 400, 500, 600 mm 360, 460, 540, 610 mm 460, 540, 610 mm

Staanderhoogten 
Vast: 1700, 1800 mm

Mobiel: 1790 mm (inclusief wielen)
Vast: 1630, 1830, 2140 mm

Mobiel: 1778, 1980 mm (inclusief wielen)
Vast: 1630, 1830, 2140 mm

Mobiele units JA JA NEE

Systeem op vloerrails voor high-density opslag JA NEE NEE

AC
CE

SS
OI

RE
S Steunpoot voor onderste schap JA JA JA

Schaphekjes JA NEE NEE

Verticaal driehoekig droog- en opslagrek  
(bladen / snijplanken / deksels)

JA JA JA

Droog- en opslagrek voor cloches NEE JA NEE

Driehoekig droog- en opslagrek JA JA JA

Schapverdeler (opslag van smalle artikelen) JA JA JA

Schapverdeelstang (voor voedselbakken of -dozen) JA JA NEE

Inschuifrek voor trays / bladen JA JA JA

Veiligheidsrek enkel schap JA JA JA

COMPONENT COMPONENT
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L
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Complete Units

Staanderkits en schappenkits

Accessoires
As een accessoire kan worden gebruikt met meerdere typen stellingsystemen, begint de code met CS.

Als een accessoire maar met één type stellingsysteem gebruikt kan worden, begint de code met de eerste twee letters van de productlijn.

Bijv. Hoekverbindingen:
  a.  MPCC1 = Camshelving Premium set hoekverbindingen
  b.  ECC1 =  Camshelving Elements set hoekverbindingen
  c.  CBCC1 =  Camshelving Basics set hoekverbindingen

REFERENTIEHANDLEIDING 
PRODUCTCODES
De nieuwe productcodes van Cambro zijn eenvoudiger en maken het gemakkelijker om het benodigde type unit of 
accessoire te vinden. Codenummers bestaan uit 3 delen:

   1. Prefix – Geeft het merk aan van het stellingsysteem en het type van de geselecteerde unit. 
2. Afmetingen – Geeft de diepte, lengte en breedte aan. 
3.  Suffix – Type en aantal schappen.

Voorbeeld van een code voor 1 
Camshelving Premium kit met 
vaste roosterschappen van  
40D x 110L cm in 1 karton.

Voorbeeld van een code voor 
1 Camshelving Basics kit met 
vaste roosterschappen van  
18"D x 36"L (46D x 91L cm)  
in 1 karton.

Voorbeeld van een  
code voor een Camshelving 
Basis startunit van  
18"D x 36"L x 64"H  
(46D x 91L x 163H cm)  
met 4 roosterschappen.

Voorbeeld van een code voor een Camshelving Premium startunit van  
40D x 110L x 170H cm met 4 roosterschappen.

MP Camshelving® Premium Series
MPU Vaste Startunits

MPA Vaste Aanbouwunits

MPMU Mobiele unit

MPHU Mobiele unit voor high-density

E Camshelving Elements Series
ESU Vaste Startunits

EA Vaste Aanbouwunits

EMU Mobiele unit

CB Camshelving Basics Series
CBU Vaste Startunits

CBA Vaste Aanbouwunits

MP Camshelving® Premium Series
MPSK Vaste Schappenkit

MPPK Vaste Staanderkit

MPMPK Mobiele Staanderkit

E Camshelving Elements Series
ESK Vaste Schappenkit

EPK Vaste Staanderkit

EMSK Mobiele Schappenkit

EMPK Mobiele Staanderkits

CB Camshelving Basics Series
CBSK Vaste Schappenkit

CBPK Vaste Staanderkit

V1 1 roosterschap

S1 1 dichteschap

V4 4 roosterschappen

V5 5 roosterschappen

S4 4 dichteschappen

S5 5 dichteschappen

VS4* 3 roosterschappen +  
1 dichteschap

VS5* 4 roosterschappen +  
1 dichteschap

* Uitsluitend Elements en Basics-serie.

V4 4 roosterschappen

V5 5 roosterschappen

S4 4 dichteschappen

S5 5 dichteschappen

VS4 3 roosterschappen +  
1 dichteschap

VS5 4 roosterschappen +  
1 dichteschap

V4PKG* 4 roosterschappen

V5PKG* 5 roosterschappen

S4PKG* 4 dichteschappen

VS4PKG* 3 roosterschappen +  
1 dichteschap

*Uitsluitend Premium-serie.

PREFIX

PREFIX

AFMETINGEN

AFMETINGEN

L

L

D

D

H

H

SUFFIX

SUFFIX

AFMETINGEN

AFMETINGEN

L

L

D

D

SUFFIX

SUFFIXPREFIX

PREFIX
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GRATIS CAMSHELVING® 
ONTWERPSERVICE
Om het meest geschikte en rendabele opslagsysteem 
te selecteren, biedt Cambro een ontwerpservice voor 
uw stellingsysteem op maat met een bedrijfseigen 
ontwerpprogramma voor stellingsystemen. 
Ruimtetoewijzing, werkflow en uitdagingen m.b.t. 
organisatie worden snel aangepakt met het juiste 
product.  Bruikbare opslagruimte wordt met  
het kleinste aantal units gemaximaliseerd.  
Zodra onze ontwerpconsultants alle vereiste  
informatie hebben ontvangen, creëren zij een 
aanbevolen stellingsysteem in een 2D- en een 
3D-vloerplan met een gedetailleerde productenlijst 
per ruimte/gebied. De voorstellen worden binnen 
24-48 werkuren voltooid en naar u toe gestuurd, 
afhankelijk van het aantal ruimten en hoe complex 
het ontwerp is.
We zien ernaar uit de perfecte opslagoplossing voor u 
te ontwerpen.  
Bel of e-mail ons vandaag nog om contact op te 
nemen met een van onze Camshelving-consultants.

CAMBRO USA: 1(714) 230-4113 
shelving@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS: (49)7022 90 100 0 
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO UK: 0800 587 0057 (Toll Free) 
cambrouk@cambro.com

CAMBRO IRELAND: 1 800 509 046 (Toll Free) 
cambroireland@cambro.com

Het is heel eenvoudig! Om te 
kunnen beginnen, hebben we van 
u het volgende nodig:
• Naam van het project

• Type opslagruimte (vries-/koelcel)

• Afmetingen van de ruimte(n) (L x B x H)

• Locatie en afmetingen van deuren/ingangen

• Obstakels (condensator/buizen)

• Aanvullende voorkeuren/eisen
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TOTALE LENGTE CAMSHELVING® SERIE - BEKNOPTE REFERENTIEGIDS

Rechte unit: Startunit plus aanbouwunit met gedeelde staanders

Hoekunit: Startunit plus aanbouwunit met hoekverbindingen

U-vormige unit: Twee startunits plus tussenschappen met hoekverbindingen

Totale lengte

Lengte startunit Lengte aanbouwunit

Startunit Aanbouwunit

Startunit

Aanbouwunit

Gebruik één set 
hoekverbindingen 

per schap.

Gebruik twee sets 
hoekverbindingen 

per schap

Gebruik één steunpoot onder elke 
startunit en elke aanbouwunit.

Gedeelde staanders.
Gedeelde staanders.

Gebruik twee steunpoten,
één onder elke startunit  

en twee onder de  
onderste tussenschap.

Tussenschap  

Lengte aanbouwunit

Lengte 
tussenschap

Diepte 
startunit

Diepte 
startunit

Diepte 
startunit

Totale lengte

Totale lengte

Startunit

A
Startunit

B
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Hoekunit: Startunit plus aanbouwunit met hoekverbindingen

U-vormige unit: Twee startunits plus tussenschappen met hoekverbindingen

Rechte unit: Startunit plus aanbouwunit met gedeelde staanders

PREMIUM SERIES

START- en 
AANBOUWUNIT 

WERKELIJKE 
LENGTE 
STARTUNIT

WERKELIJKE 
LENGTE 
AANBOUWUNIT

TOTALE 
LENGTE 

600 mm 680 mm + 635 mm = 1315 mm
700 780 + 735 = 1515
800 880 + 835 = 1715
900 980 + 935 = 1915
1000 1080 + 1035 = 2115
1100 1180 + 1135 = 2315
1200 1280 + 1235 = 2515
1300 1380 + 1335 = 2715
1400 1480 + 1435 = 2915
1500 1580 + 1535 = 3115
1600 1680 + 1635 = 3315
1700 1780 + 1735 = 3515

ELEMENTS SERIES

WERKELIJKE 
LENGTE 
STARTUNIT

WERKELIJKE 
LENGTE 
AANBOUWUNIT

TOTALE 
LENGTE 

610 mm + 559 mm = 1169 mm
765 + 712 = 1477
915 + 864 = 1779
1070 + 1016 = 2086
1220 + 1169 = 2389
1375 + 1321 = 2696
1525 + 1474 = 2999
1830 + 1778 = 3608

BASICS SERIES

WERKELIJKE 
LENGTE 
STARTUNIT

WERKELIJKE 
LENGTE 
AANBOUWUNIT

TOTALE 
LENGTE 

— + — = —
765 mm + 718 mm = 1483 mm
915 + 870 = 1785
1070 + 1023 = 2093
1220 + 1175 = 2395
1375 + 1328 = 2703
1525 + 1480 = 3005

ELEMENTS / BASICS SERIES (460 MM DIEPTE)

610 mm 585 mm + *458 mm = 1043 mm
765 737 + *458 = 1195
915 889 + *458 = 1347
1070 1042 + *458 = 1500
1220 1194 + *458 = 1652

PREMIUM SERIES

AANBOUWUNIT 

WERKELIJKE 
LENGTE 
AANBOUWUNIT

DIEPTE  
STARTUNIT

TOTALE 
LENGTE

600 mm 655 mm +   400 mm = 1055 mm
700 755 +   400 = 1155
800 855 +   400 = 1255
900 955 +   400 = 1355
1000 1055 +   400 = 1455
1100 1155 +   400 = 1555
1200 1255 +   400 = 1655

ELEMENTS / BASICS SERIES (540 MM DIEPTE)

585 mm + *534 mm = 1119 mm
737 + *534 = 1271
889 + *534 = 1423
1042 + *534 = 1576
1194 + *534 = 1728

PREMIUM SERIES

WERKELIJKE 
LENGTE 
AANBOUWUNIT

DIEPTE  
STARTUNIT

TOTALE 
LENGTE

655 mm +   500 mm = 1155 mm
755 +   500 = 1255
855 +   500 = 1355
955 +   500 = 1455
1055 +   500 = 1555
1155 +   500 = 1655
1255 +   500 = 1755

PREMIUM SERIES

WERKELIJKE 
LENGTE 
TUSSENSCHAP

500 MM DIEPTE 
STARTUNIT  
A PLUS B 

TOTALE 
LENGTE

830 mm +   1000 mm = 1830 mm
930 +   1000 = 1930
1030 +   1000 = 2030
1130 +   1000 = 2130
1230 +   1000 = 2230

ELEMENTS / BASICS SERIES

WERKELIJKE 
LENGTE 
TUSSENSCHAP

540 MM DIEPTE 
STARTUNIT  
A PLUS B

TOTALE 
LENGTE

864 mm + *1067 mm = 1931 mm
1016 + *1067 = 2083
1169 + *1067 = 2236

ELEMENTS / BASICS SERIES

585 mm + *610 mm = 1195 mm
737 + *610 = 1347
889 + *610 = 1499
1042 + *610 = 1652
1194 + *610 = 1804

PREMIUM SERIES

WERKELIJKE 
LENGTE 
AANBOUWUNIT

DIEPTE  
STARTUNIT

TOTALE 
LENGTE

655 mm +   600 mm = 1255 mm
755 +   600 = 1355
855 +   600 = 1455
955 +   600 = 1555
1055 +   600 = 1655
1155 +   600 = 1755
1255 +   600 = 1855

PREMIUM SERIES

WERKELIJKE 
LENGTE 
TUSSENSCHAP

600 MM DIEPTE 
STARTUNIT  
A PLUS B

TOTALE 
LENGTE

830 mm +   1200 mm = 2030 mm
930 +   1200 = 2130
1030 +   1200 = 2230
1130 +   1200 = 2330
1230 +   1200 = 2430

ELEMENTS / BASICS SERIES

WERKELIJKE 
LENGTE 
TUSSENSCHAP

610 MM DIEPTE 
STARTUNIT  
A PLUS B

TOTALE 
LENGTE

864 mm + *1220 mm = 2084 mm
1016 + *1220 = 2236
1169 + *1220 = 2389

PREMIUM SERIES

TUSSENSCHAP 

WERKELIJKE 
LENGTE 
TUSSENSCHAP

400 MM DIEPTE 
STARTUNIT  
A PLUS B

TOTALE 
LENGTE

800 mm 830 mm +   800 mm = 1630 mm
900 930 +   800 = 1730
1000 1030 +   800 = 1830
1100 1130 +   800 = 1930
1200 1230 +   800 = 2030

ELEMENTS / BASICS SERIES

TUSSENSCHAP

WERKELIJKE 
LENGTE 
TUSSENSCHAP

460 MM DIEPTE 
STARTUNIT  
A PLUS B

TOTALE 
LENGTE

915 mm 864 mm + *915 mm = 1779 mm
1070 1016 + *915 = 1931
1220 1169 + *915 = 2084

610 mm unit is niet beschikbaar in de Camshelving Basics-serie. *Werkelijke diepte.

*Werkelijke diepte.
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CAMSHELVING® P R E M I U M  se r i e s
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WAAROM 
PREMIUM KIEZEN?

FREQUENT

In voedselverwerkende bedrijven met 
groot volume en frequente leveringen 
waar constant producten worden 
in- en uitgeladen, mag de stabiliteit, 
sterkte en hygiënische opslag nooit 
in gevaar worden gebracht. De 
Premium-serie doet precies waarvoor 
hij is ontworpen: opslag van de 
zwaarste producten die het moeilijkst 
te hanteren zijn, in elke omgeving, en 
het is het gemakkelijkst te reinigen 
en verstellen.

dagelijkse 
leveringenopslagbehoeften

ZWAAR  

Alle omgevingen

High-densityVast Mobiel

CONPONENT

-38˚C TOT 88˚C 

Alleen verkrijgbaar bij Cambro 
European Logistics (CEL), Duitsland 
en Cambro Özay, Turkije.

Staanders, Dwarsliggers, Schapsegmenten, Zadel van Platformsteun, 
Staanderverbindingsstukken, Hoekverbindingen, Seismische voet, Wandbevestiging, 
Identificatielabels, Veiligheidsrek enkel schap, Inschuifrek voor trays/bladen, 
Schaphekjes, Schapverdelerstangen, High-density rails en uitbreidingskits  
zijn niet NSF vermeld.
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600 mm

800

700

900

1100

1300

15001000

1200

1400

1600
1700

300 mm 500 400600

1800

1700 mm

900 mm

1200

1300

500
400 mm600

1790 mm

11001000
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AFMETINGEN MOBIELE UNITS
CAMSHELVING® PREMIUM SERIES 

AFMETINGEN VASTE UNITS

DRAAGVERMOGEN VAN UNITS MET 4 SCHAPPEN

Enkelvoudige 
unit

Mobiele 
unit

Enkelvoudige unit 
met steunpoot

Enkelvoudige 
unit

*

200
kg

200
kg

200
kg

200
kg

150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

454
kg

180
kg

180
kg

180
kg

273
kg

85
kg

85
kg

85
kg

85
kg

*
*

Hoekunit met  
2 steunpoot 

600 - 1200 mm 1300 - 1700 mm 1300 - 1700 mm 600 - 1200 mm 900 - 1300 mm 

800 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

600 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

904 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

340 kg**
Maximum draagver-

mogen per unit

813 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

* Steunpoten verbeteren de stabiliteit en vergroten uitsluitend het draagvermogen van de onderste schap. Kunnen worden aangebracht aan elke schaplengte. Sterk aanbevolen 
voor startunits van 1300 mm en langer, alle hoekunits, U-vormige units en specifieke units voor zware belasting. (zie pagina 10).
** Door het draagvermogen van de wielen is het maximale draagvermogen van een hele mobiele unit 340 kg.
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Vaste start- en aanbouwunits met 4 roosterschappen

Vaste start- en aanbouwunits met 4 dichte schappen

Vaste startunits met 4 dichte en roosterschappen en aanbouwunits (1 dichte en 3 roosterschappen)

D IEPTEN

3

DIEPTEN

3

DIEPTEN

3

LENGTEN

12

LENGTEN

12

LENGTEN

12

HOOGTEN

2

HOOGTEN

2

HOOGTEN

2

CAMSHELVING®  
PREMIUM SERIES

Startunits geleverd met 2 
staanderkits en 4 schappenkits.

Aanbouwunits geleverd met 1 
staanderkit en 4 schappenkits.

Startunits geleverd met 2 
staanderkits en 4 schappenkits.

Aanbouwunits geleverd met 1 
staanderkit en 4 schappenkits.

Startunits geleverd met 2 
staanderkits en 4 schappenkits.

Aanbouwunits geleverd met 1 
staanderkit en 4 schappenkits.

Installeer een dichte schap onderaan 
om te voorkomen dat water/
schoonmaakmiddelen omhoog 
spatten op opgeslagen producten. 
Installeer een dichte schap bovenaan 
om op lagere schappen opgeslagen 
producten te beschermen tegen 
condensatie in de koelcel.

Deze units maken het bestellen gemakkelijk en 
besparen tijd en arbeid bij de installatie. Vanwege het 
gewicht en de afmetingen worden alle units van in 
meerdere dozen met staanderkits (niet-gemonteerd) en 
schappenkits verzonden.

Start-, aanbouw- en mobiele units

1700 
1800

1700 
1800

1700 
1800

400 
500 
600

400 
500 
600

400 
500 
600

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

Aanbouwunits worden 
verzonden in 

Aanbouwunits worden 
verzonden in 

Aanbouwunits worden 
verzonden in 

Startunits worden 
verzonden in 

Startunits worden 
verzonden in 

Startunits worden 
verzonden in 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Alleen verkrijgbaar bij Cambro 
European Logistics (CEL), Duitsland 
en Cambro Özay, Turkije.
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Vaste start- en aanbouwunits met 5 roosterschappen

Mobiele startunits met 4 rooster- of dichte schappen

DIEPTEN

3
LENGTEN

5
HOOGTE*

1

Mobiele startunits bestaan uit 2 
mobiele staanderkits, kits met 
4 rooster- of dichte schappen 
en 4 zwenkwielen met volledig 
vergrendelingsmechanisme.

Startunits geleverd met 2 
staanderkits en 4 schappenkits.

Aanbouwunits geleverd met 1 
staanderkit en 4 schappenkits.

Bezoek de Camshelving Microsite op www.cambro.com/camshelving voor 
productinformatie en prijzen van ALLE beschikbare stellingsysteemproducten.  
Bekijk of download de Camshelving-specificatie- en prijslijst. Of scan de QR-code.

1790 400 
500 
600

900 
1000 
1100 
1200 
1300

mm mm mm

* Inclusief 127 mm 
wielen.

D IEPTEN

3
LENGTEN

12
HOOGTEN

2

1700 
1800

400 
500 
600

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

Aanbouwunits worden 
verzonden in 

Startunits worden 
verzonden in 

 Wordt verzonden in

mm mm mm mm
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CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ONDERDELEN

1700 
1800

300 
400 
500 
600

DIEPTEN

4

DIEPTEN

3

LENGTEN

12

HOOGTEN

2

HOOGTE*

1

DIEPTEN

4

1790

Staanderkits bevatten 2 niet-
gemonteerde vaste staanders 
en 1 bovenste en onderste 
staanderverbinding.

Vaste staanders kunnen niet worden 
gebruikt om een mobiele unit te 
bouwen.

De mobiele staanderkit bevat 
2 niet-gemonteerde mobiele 
staanders, 1 bovenste en 
onderste staanderverbinding en 2 
kwaliteitszwenkwielen met volledig 
rem- en vergrendelingsmechanisme.

Mobiele staanders kunnen niet 
worden gebruikt om een vaste unit 
te bouwen.

Voor vaste of mobiele units. 
Verkrijgbaar als kit met één schap 
of in kits met 4 of 5 schappen 
in 1 verpakking. Elke kit bevat 
dwarsliggers en dichte of 
roosterschappen. 

Vaste staanderkits

Mobiele staanderkits

Kits met dichte en roosterschappen

* Inclusief 127 mm 
wielen.

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

300 
400 
500 
600

400 
500 
600

mm

mm

mm

mm

mm mmmm

900 
1000 
1100 
1200 
1300

LENGTEN

5
LENGTEN

12

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

mmmm mm

Enkele 
Verpakkingen

Dubbele 
Verpakkingen

Dwarsliggers
Verkrijgbaar in enkele of dubbele 
verpakkingen. Gebruik twee 
dwarsliggers om een open schap voor 
verdeelstangen of droogrekken toe 
te voegen. Voeg één dwarsligger toe 
op achterste staanders voor extra 
ondersteuning wanneer rijdende 
apparatuur onder de eerste schap 
wordt geplaatst.

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700
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Seismische voet

Bevestig staanders van vaste units 
rechtstreeks aan de vloer voor extra 
beveiliging en stabiliteit waar dit 
nodig is. Vervaardig uit roestvast 
staal. Niet inclusief bouten.

Hoekverbindingen

Uniek gepatenteerd ontwerp zorgt 
voor maximaal schapruimtegebruik. 
Gebruik 1 set per schap om start- 
en aanbouwunits in de hoeken 
met elkaar te verbinden. Verbind 2 

startunits met 4 of 5 tussenschappen 
(2 sets per schap nodig). Verkrijgbaar 
als enkele set of in verpakkingen met 
8 of 10 sets.

Gebruik om vaste stellingsystemen 
aan een wand te bevestigen voor 
extra veiligheid en stabiliteit waar dit 
nodig is. Vervaardigd uit roestvast 
staal. Niet inclusief schroeven.

Wandbevestiging

Klem aan dwarsliggers om 
opgeslagen producten duidelijk te 
identificeren. Vervaardigd uit zeer 
duurzaam plastic met doorzichtig 
venster in het voorpaneel.  
Inclusief etiketten.

Identificatielabels

Vergroten uitsluitend het draagvermogen 
van de onderste schap. Kunnen worden 
aangebracht aan elke schaplengte. Sterk 
aanbevolen voor units van 1380 mm en 
langer, alle hoekunits, U-vormige units 
en specifieke units voor zware belasting.

Steunpoten voor onderste schap

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESSORIES

Kwaliteitswiel

Ideaal voor alle opslagruimten, 
met name koel- of vriescellen en/of 
natte ruimten. Vervaardigd uit zeer 
duurzaam, corrosievrij plastic met 
een niet-strepend, thermoplastic 

rubber zwenkwiel van 127 mm. 
Volledig vergrendelingsmechanisme 
vergrendelt zowel de zwenkbeweging 
als het wiel. 

HOOGTEN*

2

LENGTEN

2

190
289

76
152

mm

mm
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Voor stapelen en scheiden van items 
die op schappen worden opgeslagen. 
Vervaardigd uit duurzaam ABS-
plastic. Wordt rechtstreeks op vaste 
of roosterschappen geïnstalleerd. 
Eenvoudig te verwijderen voor 
verplaatsing of reiniging.

Maak een aangepast service- of 
opslagstation voor voedselbakken, 
dozen of bordenrekken. Installeer 
rechte of gehoekte verdelers 
rechtstreeks op de dwarsliggers.

Schapverdeler (uitsluitend voor schap van 600 mm diep)

Schapverdelerstangen (uitsluitend voor schap van 600 mm diep)

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESSORIES

Schaphekjes

Installeer op dwarsliggers en 
zwaluwstaarten om te voorkomen dat 
items van de zijkanten en einden van 
schappen vallen. Kies uit kits met 
enkele of dubbele schaphekjes en 
kits met uitsluitend dubbele hekjes 
voor de einden.

Kan maximaal 6 grote (1826) of 12 
halve (1318) bakpannen of -platen 
bevatten. Installeer 1 of meer units 
op roosterschappen, alle lengten.  
Het lichtgewicht aluminium 
materiaal is van hoge kwaliteit 
en is veilig voor gebruik in koel- 
en vriescellen. Vervaardigd uit 
aluminium 6463 (6000 series).

Inschuifrek voor trays/bladen (uitsluitend voor schap van 600 mm diep)

D IEPTE

1

DIEPTE

1

610

610

610

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

300 
400 
500 
600

DIEPTE

1
HOOGTE

1

DIEPTEN

4
LENGTEN

12

203 mm mm

mm

mm mm mm

mm

Dubbele rails van 
100 mm hoog

Enkele rails van 
50 mm hoog

Eindrails
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Veiligheidsrek enkel schap  
(uitsluitend voor schap van 600 mm diep)

Sla waardevolle producten veilig 
op één schap op. Vervaardigd uit 
hoogwaardig type 304 roestvast staal 
voor gebruik in elke omgeving. Vereist 
457 mm hoogte tussen de schappen. 
Uitsluitend voor installatie op 
roosterschappen. Niet inclusief slot.

Volledig omsloten veiligheidsrek (uitsluitend voor schap van 600 mm diep)

Sla waardevolle producten 
op achter afgesloten deuren. 
Vervaardigd uit hoogwaardig type 
304 roestvast staal voor gebruik 
in elke omgeving. Vaste of mobiele 
units worden verzonden compleet 
met in de fabriek gemonteerde 
staanderkits, 2 roosterschappen en 
4 kwaliteitszwenkwielen met volledig 
vergrendelingsmechanisme voor de 
mobiele unit en 1 volledig omsloten 
veiligheidsrek. Montage vereist. Niet 
inclusief slot.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESSORIES

 Unit van 1100 mm 
wordt verzonden in

 Unit van 1300 mm 
wordt verzonden in

 Unit wordt 
verzonden in

Kooi afzonderlijk 
wordt verzonden in

1080

LENGTE

1

HOOGTE*

1
LENGTE

1

DIEPTE

1

HOOGTE

1
DIEPTE

1

Vast Mobiel

D IEPTE

1

597

600 84 
105  

DIEPTE

1
CAPACITE IT

Bladen
HOOGTE*

1
LENGTEN

2

1790 1180 
1380

* Inclusief 127 mm 
wielen.

* Inclusief 127 mm 
wielen.

mm mm

mm mm mm mm

mm

mm mm mm

Verticaal droog- en opslagrekwieg (uitsluitend voor schap van 600 mm diep)

Modulair rek met 7 sleuven ontworpen 
voor het drogen en opslaan van 
bladen, bakplaten, snijplanken 
en deksels. Wordt rechtstreeks 
op dwarsliggers geïnstalleerd. 
Vervaardigd uit duurzaam 
ABS-plastic. Afzonderlijk of in 
verpakkingen van 3 verkrijgbaar.

Verticaal droog- en opslagrekrek

Stimuleert hygiënisch drogen, 
veilige hantering en efficiënte 
productorganisatie met gemakkelijke 
toegang tot de producten.

Units worden verzonden met 2 
mobiele staanderkits, 8 dwarsliggers, 
16 driehoekige droogrekken en 
kwaliteitszwenkwielen met volledig  
vergrendelingsmechanisme. Montage 
vereist.

Past alleen op Camshelving Premium Series - gemaakt in de VS. 
Alleen op speciale bestelling. Houd voor internationale bestellingen 
rekening met een levertijd van 10 tot 12 weken.

1721 1276

640

1638 680
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CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESSORIES

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

D IEPTE

1

520

910

LENGTE

1
HOOGTE*

1
DIEPTE

1

1910 540

* Inclusief 127 mm 
wielen.

D IEPTE

1

592

1280

LENGTE

1
HOOGTE*

1
DIEPTE

1

1790 600

* Inclusief 127 mm 
wielen.

mm mm mm

mm

mm mmmm

mm

100

CAPACITE IT

Cloches

CAPACITE IT
onderzetters en basisborden 

/ GN 1/1 voedselbakken

Droog- en opslagrekwieg voor cloches (uitsluitend voor schap van 540 mm diep)

Gebruik om maximaal 10 cloches 
om patiëntmaaltijden te drogen en 
veilig op te slaan. Wordt rechtstreeks 
op dwarsliggers geïnstalleerd. 
Vervaardigd uit duurzaam 
ABS-plastic. Afzonderlijk of in 
verpakkingen van 5 verkrijgbaar.

Dome Drying and Storage Rack

Stimuleert hygiënisch drogen, 
veilige hantering en efficiënte 
productorganisatie met gemakkelijke 
toegang tot de producten.

Units worden verzonden met in 
de fabriek gemonteerde mobiele 
staanderkits, 10 dwarsliggers, 
1O droogrekken voor cloches en 
kwaliteitszwenkwielen met volledig 
vergrendelingsmechanisme.  
Montage vereist.

Uniek ontwerp van het rek 
heeft een capaciteit van 8 
maaltijdonderzetters of kan worden 
gebruikt om voedselbakken en 
andere grootkeukenmateriaal te 
drogen, op te slaan en te vervoeren. 
Wordt rechtstreeks op dwarsliggers 
geïnstalleerd. Vervaardigd uit 
duurzaam ABS-plastic. Afzonderlijk of 
in verpakkingen van 4 verkrijgbaar.

Driehoekig droog- en opslagrekwieg (uitsluitend voor schap van 600 mm diep)

Stimuleert hygiënisch drogen, 
veilige hantering en efficiënte 
productorganisatie met gemakkelijke 
toegang tot de producten.

As unidades são enviadas completas 
com 2 kits de colunas móveis, 8 
travessas, 16  suportes de secagem 
em ângulo e rodas giratórias premium 
com freio de travamento total.

Driehoekig droog- en opslagrekrek

Past alleen op Camshelving Premium Series -  
gemaakt in de VS. Alleen op speciale bestelling. Houd 
voor internationale bestellingen rekening met een 
levertijd van 10 tot 12 weken.

Camshelving Premium Series - gemaakt in de VS. Alleen op 
speciale bestelling. Houd voor internationale bestellingen  
rekening met een levertijd van 10 tot 12 weken.

128 / 16



PREMIUM22

Maximaliseer opslagcapaciteit door opslagpaden te 
creëren in elke beschikbare ruimte. Dit eenvoudige 
systeem bestaat uit vaste startunits die aan beide 
zijden aan een verhoogd railsysteem worden verankerd 
met daar tussenin high-density mobiele units 
geïnstalleerd. Voor de gemakkelijk te installeren  
rails is boren of lijmen niet nodig.

High-density mobiele units 
worden geleverd met in de fabriek 
gemonteerde staanderkits, dichte 
of roosterschappen en high-density 
wielen en bumpers. Volledige rail- en 
uitbreidingskits worden inclusief 
het benodigde montagemateriaal 
verzonden. Om het systeem aan 
beide zijden te verankeren, zijn vaste 
startunits vereist.

CAMSHELVING®  
PREMIUM SERIES 

Vergroot uw opslagcapaciteit met maximaal 50% 

Vaste unit* High-density mobiele units Vaste unit

Actief pad van
75 - 90 cm biedt 

gemakkelijk toegang 
tot alle opgeslagen 

producten.

Gegroefde wielen 
rollen gemakkelijk 
en veilig op een 
verhoogde rails.

Verhoogde rails bieden 
een glad en waterpas 
oppervlak om mobiele units 
gemakkelijk te verrijden. 
De verhoogde rails zorgen 
ervoor dat er geen vuil in 
komt vast te zitten en de 
rails zijn gemakkelijk schoon 
te houden. De aluminium 
rails en het roestvast stalen 
montagemateriaal zijn 
roestwerend. De verhoogde rails 

worden eenvoudig 
verbonden met 
de onderkant van 
een vaste unit die 
als anker voor het 
systeem fungeert. 
Geen bouten, lijm 
of boren in de vloer 
nodig. Gemakkelijk en 
snel te installeren.

*  Het wordt aangeraden om 
voor elke 4,5 m rails een 
vaste unit te gebruiken 
om het systeem beter te 
stabiliseren.

Systeem op vloerrails voor  
high-density opslag

Alleen verkrijgbaar bij Cambro 
European Logistics (CEL), Duitsland 
en Cambro Özay, Turkije.



PREMIUM 23

High-density mobiele units met 4 roosterschappen

High-density mobiele startunits met 4 dichte schappen

Volledige rails- en uitbreidingskits

De kits met aluminium vloerrails en 
railsuitbreidingen worden compleet 
in 1 verpakking verzonden. Elke kit 
wordt geleverd met alle roestvast 
stalen montagematerialen die nodig 
zijn voor een volledige installatie op 
de vloer. 

Het wordt met klem aangeraden 
om na elke 4,5 m rails een vaste 
startunit te installeren om het 
systeem beter te stabiliseren.

Volledige rails Railsuitbreidingen

Units bestaan uit 2 mobiele 
staanderkits, 4 schappenkits,  
4 high-density wielen en 4 high-
density bumpers.

Units bestaan uit 2 mobiele 
staanderkits, 4 schappenkits,  
4 high-density wielen en 4 high-
density bumpers.

LENGTEN

3
LENGTEN

3

DIEPTEN

2

DIEPTEN

2

LENGTEN

5

LENGTEN

5

HOOGTE*

1

HOOGTE*

1

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

1790

1790

500 
600

500 
600

900 
1000 
1100 
1200 
1300

900 
1000 
1100 
1200 
1300

* Inclusief 127 mm 
wielen.

* Inclusief 127 mm 
wielen.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

3,05 
3,66 
4,42

1,38 
1,53 
1,83

m m

Gegroefd wiel rolt gemakkelijk 
en veilig op verhoogde rails. De 
bumperring beschermt mobiele 
units tegen rechtstreeks contact  
met elkaar.

High-density wiel met bumperring
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CAMSHELVING® E L E M E N T S  se r i e s

24

MEDIUM tot ZWAAR 5 – 7
opslagbehoeften

wekelijkse 
leveringen

WAAROM ELEMENTS 
KIEZEN?
Vervaardigd uit een revolutionair, 
extreem sterk composietmateriaal 
met een glad, gemakkelijk te 
reinigen oppervlak. De Elements-
serie is sterker dan gewone 
draadschapsystemen. Het weegt 
minder dan de Camshelving 
Premium-serie en is volledig 
ondoordringbaar voor vocht, 
chemicaliën en vloeistoffen waardoor 
stellingsystemen na verloop van tijd 
worden vernield. De Elements-serie 
is ontworpen voor (middelmatig) 
zware opslag in vries- en koelcellen, 
droge opslag en vaatwasruimten. 
Het systeem is uitstekend geschikt 
voor de eisen die een druk 
voedselverwerkend bedrijf stelt.

Alle omgevingen

Vast Mobiel

COMPONENT

-38˚C TOT 88˚C 

Staanderverbindingsstukken, Hoekverbindingen, Seismische voet, Wandbevestiging, 
Identificatielabels, Veiligheidsrek enkel schap, Inschuifrek voor trays/bladen, 
Schapverdelerstangen zijn niet NSF vermeld.
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915 mm

1070
1220

1375
1525

1778 mm

1980

610 mm

765
915

1070
1220

1375
1525

1830

360 mm540 460610

540
460 mm610

2140

1630 mm

1830
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AFMETINGEN MOBIELE UNITS
CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

AFMETINGEN VASTE UNITS

DRAAGVERMOGEN VAN UNITS MET 4 SCHAPPEN

Enkelvoudige 
unit

Enkelvoudige 
unit

Enkelvoudige 
unit

Mobiele 
unit

Enkelvoudige unit 
met steunpoot

Hoekunit met  
2 steunpoot 

* Steunpoten verbeteren de stabiliteit en vergroten uitsluitend het draagvermogen van de onderste schap. Kunnen worden aangebracht aan elke schaplengte. Sterk 
aanbevolen voor startunits van 1375 mm en langer, alle hoekunits, U-vormige units en specifieke units voor zware belasting. (zie pagina 10).
** Door het draagvermogen van de wielen is het maximale draagvermogen van een hele mobiele unit 340 kg.

1400 kg
Maximum draagver-

mogen per unit

1100 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

900 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

1279 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

340 kg**
Maximum draagvermogen 

per unit

813 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

610 - 1220 mm 1375 - 1525 mm 1830 mm 1375 - 1525 mm 915 - 1220 mm 610 - 1220 mm 

*

350
kg

350
kg

350
kg

350
kg

275
kg

275
kg

275
kg

275
kg

225
kg

225
kg

225
kg

225
kg

275
kg

275
kg

275
kg

454
kg

180
kg

180
kg

180
kg

273
kg

85
kg

85
kg

85
kg

85
kg

*
*
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DIEPTEN

3

DIEPTEN

3

DIEPTEN

3

LENGTEN

8

LENGTEN

8

LENGTEN

8

HOOGTEN

3

HOOGTEN

3

HOOGTEN

3

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

Vaste start- en aanbouwunits met 4 roosterschappen

Vaste start- en aanbouwunits met 4 dichte schappen

Vaste startunits met 4 dichte en roosterschappen en aanbouwunits (1 dichte en 3 roosterschappen)

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.
Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.
Installeer een dichte schap onderaan 
om te voorkomen dat water/
schoonmaakmiddelen omhoog 
spatten op opgeslagen producten. 
Installeer een dichte schap bovenaan 
om op lagere schappen opgeslagen 
producten te beschermen tegen 
condensatie in de koelcel.

CAMSHELVING®  
ELEMENTS SERIES 

Deze units maken het bestellen gemakkelijk en besparen 
tijd en arbeid bij de installatie. De units worden compleet 
in één verpakking verzonden. Staanderkits worden vooraf 
in de fabriek gemonteerd, zodat de installatie op locatie 
sneller gaat.

Start-, aanbouw- en mobiele units

mm

mm

mm

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

1630 
1830 
2140

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

460 
540 
610

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

mm mm mm

mm mm mm

mm mm mm
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DIEPTEN

3
LENGTEN

8
HOOGTEN

3

Vaste start- en aanbouwunits met 5 dichte schappen

DIEPTEN

3

DIEPTEN

3

LENGTEN

8

LENGTEN

8

HOOGTE

1

HOOGTE

1

DIEPTEN

3
LENGTEN

5
HOOGTEN*

2

Vaste start- en aanbouwunits met 5 roosterschappen

Vaste startunits met 5 dichte en roosterschappen en aanbouwunits (1 dichte en 4 roosterschappen)

Mobiele startunits met 4 of 5 roosterschappen

Mobiele startunits bestaan uit 2 
mobiele staanderkits, kits met 
4 rooster- of dichte schappen 
en 4 zwenkwielen met volledig 
vergrendelingsmechanisme.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.
Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.
Installeer een dichte schap onderaan 
om te voorkomen dat water/
schoonmaakmiddelen omhoog spatten 
op opgeslagen producten. Installeer 
een dichte schap bovenaan om op 
lagere schappen opgeslagen producten 
te beschermen tegen condensatie in 
de koelcel.

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

Bezoek de Camshelving Microsite op www.cambro.com/camshelving voor productinformatie en prijzen van ALLE beschikbare 
stellingsysteemproducten.  Bekijk of download de Camshelving-specificatie- en prijslijst. Of scan de QR-code.

* Inclusief 127 mm 
wielen.

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

mm

2140

2140

1778 
1980

460 
540 
610

460 
540 
610

460 
540 
610

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

915 
1070 
1220 

1375 
1525

mm

mm

mm

mm mm mm

mm mm mm

mm mm mm

mm mm mm
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Vaste staanderkits

Mobiele staanderkits

1630 
1830 
2140

1778 
1980

360 
460 
540 
610

460 
540 
610

DIEPTEN

4

DIEPTEN

3

HOOGTEN

3

HOOGTEN

2

Kits met dichte en roosterschappen

915 
1070 
1220 
1375 
1525

915 
1070 
1220 
1375 
1525

915 
1070 
1220 
1375 
1525

915 
1070 
1220 
1375 
1525

Staanderkits bevatten 2 niet-
gemonteerde vaste staanders 
en 1 bovenste en onderste 
staanderverbinding.

Vaste staanders kunnen niet worden 
gebruikt om een mobiele unit te 
bouwen.

De mobiele staanderkit bevat 
2 niet-gemonteerde mobiele 
staanders, 1 bovenste en 
onderste staanderverbinding en 2 
kwaliteitszwenkwielen met volledig 
rem- en vergrendelingsmechanisme.

Mobiele staanders kunnen niet 
worden gebruikt om een vaste unit 
te bouwen.

Voor vaste of mobiele units. 
Verkrijgbaar als kit met één schap of 
in kits met 4 of 5 schappen (alleen 
vast). Elke kit bevat vaste of mobiele 
dwarsliggers, zwaluwstaarten voor 
vaste of mobiele dwarsliggers en 
dichte of roosterschappen.

LENGTEN

8
LENGTEN

5
DIEPTEN

4
DIEPTEN

3

360 
*460 
*540 
*610

460 
540 
610

Vast

Vast

Mobiel

Mobiel

LENGTEN

5
LENGTEN

5
LENGTEN

8
LENGTEN

5

610 
765 
915 

1070 
1220 
1375 
1525 
1830

610 
765 

*915 
*1070 
*1220 
1375 
1525 
1830

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ONDERDELEN

mmmm

mm mm

mm mm mm mm

mm mm mm mm

Enkele 
Verpakkingen

Enkele 
Verpakkingen

Dubbele 
Verpakkingen

Dubbele 
Verpakkingen

*  Afmetingen 
beschikbaar voor kits 
met 4 of 5 schappen.

Verkrijgbaar in enkele of dubbele 
verpakkingen, vast of mobiel. 
Gebruik twee dwarsliggers om een 
open schap voor verdeelstangen 
of droogrekken toe te voegen. Voeg 
één dwarsligger toe op achterste 
staanders voor extra ondersteuning 
wanneer rijdende apparatuur onder 
de eerste schap wordt geplaatst. 
Inclusief zwaluwstaarten voor 
dwarsliggers.

Dwarsliggers
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CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESSORIES

HOOGTEN*

2

165 
267

LENGTEN

2

76 
152

mm

mm

Vergroten uitsluitend het 
draagvermogen van de onderste 
schap. Kunnen worden aangebracht 
aan elke schaplengte. Sterk 
aanbevolen voor units van 1375 mm 
en langer, alle hoekunits, U-vormige 
units en specifieke units voor  
zware belasting.

Steunpoten voor onderste schap

Hoekverbindingen

Uniek gepatenteerd ontwerp zorgt 
voor maximaal schapruimtegebruik. 
Gebruik 1 set per schap om start- 
en aanbouwunits in de hoeken 
met elkaar te verbinden. Verbind 2 

startunits met 4 of 5 tussenschappen 
(2 sets per schap nodig). Verkrijgbaar 
als enkele set of in verpakkingen met 
8 of 10 sets.

Gebruik om vaste stellingsystemen 
aan een wand te bevestigen voor 
extra veiligheid en stabiliteit waar dit 
nodig is. Vervaardigd uit roestvast 
staal. Niet inclusief schroeven.

Wandbevestiging

Seismische voet

Bevestig staanders van vaste units 
rechtstreeks aan de vloer voor extra 
beveiliging en stabiliteit waar dit 
nodig is. Vervaardig uit roestvast 
staal. Niet inclusief bouten.

Klem aan dwarsliggers om 
opgeslagen producten duidelijk te 
identificeren. Vervaardigd uit zeer 
duurzaam plastic met doorzichtig 
venster in het voorpaneel.  
Inclusief etiketten.

Identificatielabels
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CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESSORIES

BREEDTE

1

127

460 
540 
610

DIEPTEN

3
HOOGTE

1

203

mm

mmmm

DIEPTE

1

584 mm

Kwaliteitswiel

Ideaal voor alle opslagruimten, 
met name koel- of vriescellen en/of 
natte ruimten. Vervaardigd uit zeer 
duurzaam, corrosievrij plastic met 
een niet-strepend, thermoplastic 

rubber zwenkwiel van 127 mm. 
Volledig vergrendelingsmechanisme 
vergrendelt zowel de zwenkbeweging 
als het wiel. 

Voor stapelen en scheiden van items 
die op schappen worden opgeslagen. 
Vervaardigd uit duurzaam ABS-
plastic. Wordt rechtstreeks op vaste 
of roosterschappen geïnstalleerd. 
Eenvoudig te verwijderen voor 
verplaatsing of reiniging.

Schapverdeler

Maak een aangepast service- of 
opslagstation voor voedselbakken, 
dozen of bordenrekken. Installeer 
rechte of gehoekte verdelers 
rechtstreeks op de dwarsliggers.

Schapverdelerstangen (uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

Kan maximaal 6 grote (1826) of 12 
halve (1318) bakpannen of -platen 
bevatten. Installeer 1 of meer units 
op roosterschappen, alle lengten. Het 
lichtgewicht aluminium materiaal 
is van hoge kwaliteit en is veilig 
voor gebruik in koel- en vriescellen. 
Vervaardigd uit aluminium 6463 
(6000 series).

Inschuifrek voor trays/bladen (uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

D IEPTE

1

584 mm

Bumperring

Biedt extra bescherming tijdens 
vervoer en bij het op zijn plaats rijden 
van mobiele units tegen wanden of 
langs andere units voor opslag. 
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CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESSORIES

1080

LENGTE

1
DIEPTE

1

640 mmmm

610 84 
105  

DIEPTE

1
CAPACITE IT

Bladen
HOOGTE*

1
LENGTEN

2

1980 1220 
1525

* Inclusief 127 mm 
wielen.

Unit van 1220 mm 
wordt verzonden in

Unit van 1530 mm 
wordt verzonden in

mm mm mm

Veiligheidsrek enkel schap  
(uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

Sla waardevolle producten veilig 
op één schap op. Vervaardigd uit 
hoogwaardig type 304 roestvast staal 
voor gebruik in elke omgeving. Vereist 
457 mm hoogte tussen de schappen. 
Uitsluitend voor installatie op 
roosterschappen. Niet inclusief slot.

D IEPTE

1

597 mm

Verticaal droog- en opslagrekrek

Stimuleert hygiënisch drogen, 
veilige hantering en efficiënte 
productorganisatie met gemakkelijke 
toegang tot de producten.

Units worden verzonden met in 
de fabriek gemonteerde mobiele 
staanderkits, 6 mobiele dwarsliggers, 
zwaluwstaarten voor mobiele 
dwarsliggers, 12 of 15  
driehoekige droogrekken en 
kwaliteitszwenkwielen met volledig 
vergrendelingsmechanisme.  
Montage vereist.

Verticaal droog- en opslagrekwieg (uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

Modulair rek met 7 sleuven ontworpen 
voor het drogen en opslaan van 
bladen, bakplaten, snijplanken 
en deksels. Wordt rechtstreeks 
op dwarsliggers geïnstalleerd. 
Vervaardigd uit duurzaam ABS-plastic. 
Afzonderlijk of in verpakkingen van  
3 verkrijgbaar.
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CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESSORIES

DIEPTE

1

520 mm

DIEPTE

1

592 mm

 Wordt verzonden in

1220

LENGTE

1
HOOGTE*

1
DIEPTE

1

1980 610mm mm mm

* Inclusief 127 mm 
wielen.

Droog- en opslagrekwieg voor cloches (uitsluitend voor schap van 540 mm diep)

Gebruik om maximaal 10 cloches 
om patiëntmaaltijden te drogen en 
veilig op te slaan. Wordt rechtstreeks 
op dwarsliggers geïnstalleerd. 
Vervaardigd uit duurzaam 
ABS-plastic. Afzonderlijk of in 
verpakkingen van 5 verkrijgbaar.

Uniek ontwerp van het rek 
heeft een capaciteit van 8 
maaltijdonderzetters of kan worden 
gebruikt om voedselbakken en 
andere grootkeukenmateriaal te 
drogen, op te slaan en te vervoeren. 
Wordt rechtstreeks op dwarsliggers 
geïnstalleerd. Vervaardigd uit 
duurzaam ABS-plastic. Afzonderlijk 
of in verpakkingen van 4 
verkrijgbaar.

Driehoekig droog- en opslagrekwieg (uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

Stimuleert hygiënisch drogen, 
veilige hantering en efficiënte 
productorganisatie met gemakkelijke 
toegang tot de producten.

Units worden verzonden met in 
de fabriek gemonteerde mobiele 
staanderkits, 8 dwarsliggers, 
16 driehoekige droogrekken en 
kwaliteitszwenkwielen met volledig 
vergrendelingsmechanisme.  
Montage vereist.

Driehoekig droog- en opslagrekrek

CAPACITE IT
onderzetters en basisborden 

/ GN 1/1 voedselbakken

128 / 16
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WAAROM BASICS 
KIEZEN?
Een klein budget en niet erg 
veeleisende opslagbehoeften 
betekenen niet dat de prestaties 
en opslagcapaciteit van het 
stellingsysteem minder hoeven te 
zijn. De Basics-serie is vervaardigd 
uit hetzelfde uitstekende, sterke 
composietmateriaal als de 
Elements-serie en heeft dezelfde 
ontwerpkenmerken. Het weegt 
minder en kost minder, maar is sterk 
genoeg voor lichte tot middelzware 
opslageisen.

Alle omgevingen
-38˚ TOT 88˚C

Vast

2 – 5

wekelijkse 
leveringen

LICHT tot MEDIUM  
opslagbehoeften

COMPONENT

Staanderverbindingsstukken, Hoekverbindingen, Seismische voet, Wandbevestiging, 
Identificatielabels, Veiligheidsrek enkel schap, Inschuifrek voor trays/bladen zijn niet 
NSF vermeld.



BASICS

765 mm

915
1070

1220
1375

1525

540
460 mm610

2140

1630 mm

1830

35

CAMSHELVING® BASICS SERIES 

AFMETINGEN VASTE UNITS

DRAAGVERMOGEN VAN UNITS MET 4 SCHAPPEN

Enkelvoudige 
unit

Enkelvoudige 
unit

Enkelvoudige unit 
met steunpoot

Enkelvoudige 
unit

765 - 915 mm 1070 - 1220 mm 1375 - 1525 mm 1375 - 1525 mm 765 - 1220 mm

* *

300
kg

300
kg

300
kg

300
kg

250
kg

250
kg

250
kg

250
kg

200
kg

200
kg

200
kg

200
kg

200
kg

200
kg

200
kg

363
kg

136
kg

136
kg

136
kg

204
kg

*

1000 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

1200 kg
Maximum draagver-

mogen per unit

800 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

963 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

612 kg
Maximum draagvermogen 

per unit

Hoekunit met  
2 steunpoot 

* Steunpoten verbeteren de stabiliteit en vergroten uitsluitend het draagvermogen van de onderste schap. Kunnen worden aangebracht aan elke schaplengte. Sterk 
aanbevolen voor startunits van 1375 mm en langer, alle hoekunits, U-vormige units en specifieke units voor zware belasting. (zie pagina 10).
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1630 
1830 
2140

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

460 
540 
610

765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 

765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 

DIEPTEN

3

DIEPTEN

3

DIEPTEN

3

LENGTEN

6

LENGTEN

6

LENGTEN

6

HOOGTEN

3

HOOGTEN

3

HOOGTEN

3

Vaste start- en aanbouwunits met 4 roosterschappen

Vaste start- en aanbouwunits met 4 dichte schappen

Vaste startunits met 4 dichte en roosterschappen en aanbouwunits (1 dichte en 3 roosterschappen)

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.
Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.
Installeer een dichte schap onderaan 
om te voorkomen dat water/
schoonmaakmiddelen omhoog 
spatten op opgeslagen producten. 
Installeer een dichte schap bovenaan 
om op lagere schappen opgeslagen 
producten te beschermen tegen 
condensatie in de koelcel.

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

CAMSHELVING®  
BASICS SERIES

Deze units maken het bestellen gemakkelijk en besparen 
tijd en arbeid bij de installatie. De units worden compleet 
in één verpakking verzonden. Staanderkits worden vooraf 
in de fabriek gemonteerd, zodat de installatie op locatie 
sneller gaat.

Start-, aanbouw- en mobiele units

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 

mm mm mm mm
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Vaste start- en aanbouwunits met 5 roosterschappen

DIEPTEN

3
LENGTEN

6
HOOGTEN

3

Vaste start- en aanbouwunits met 5 dichte schappen

Vaste startunits met 5 dichte en roosterschappen en aanbouwunits (1 dichte en 4 roosterschappen)

D IEPTEN

3

DIEPTEN

3

LENGTEN

6

LENGTEN

6

HOOGTE

1

HOOGTE

1

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Startunits bestaan uit 2 in de 
fabriek gemonteerde staanderkits en 
schappen.

Aanbouwunits bestaan uit 1 in de 
fabriek gemonteerde staanderkit en 
schappen.

Installeer een dichte schap onderaan 
om te voorkomen dat water/
schoonmaakmiddelen omhoog spatten 
op opgeslagen producten. Installeer 
een dichte schap bovenaan om op 
lagere schappen opgeslagen producten 
te beschermen tegen condensatie in 
de koelcel.

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

Bezoek de Camshelving Microsite op www.cambro.com/camshelving voor 
productinformatie en prijzen van ALLE beschikbare stellingsysteemproducten.  
Bekijk of download de Camshelving-specificatie- en prijslijst. Of scan de QR-code.

1630 
1830 
2140

460 
540 
610
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CAMSHELVING® BASICS SERIES ONDERDELEN

Dwarsliggers

Verkrijgbaar in enkele of dubbele 
verpakkingen. Gebruik twee 
dwarsliggers om een open schap 
voor verdeelstangen of droogrekken 
toe te voegen. Voeg één dwarsligger 
toe op achterste staanders voor 
extra ondersteuning wanneer 
rijdende apparatuur onder de eerste 
schap wordt geplaatst. Inclusief 
zwaluwstaarten voor dwarsliggers.

765 
*915 

*1070 
*1220 
1375 
1525 

Vaste staanderkits

Kits met dichte en roosterschappen

1630 
1830 
2140

*460 
*540 
*610

460 
540 
610

DIEPTEN

3

LENGTEN

6

HOOGTEN

3

DIEPTEN

3

Staanderkits bevatten 2 niet-
gemonteerde vaste staanders 
en 1 bovenste en onderste 
staanderverbinding.

Verkrijgbaar als kit met één schap of 
in kits met 4 of 5 schappen. Elke kit 
bevat dwarsliggers, zwaluwstaarten 
voor dwarsliggers en dichte of 
roosterschappen.

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

 Wordt verzonden in

mm mm

mmmm

LENGTEN

6
LENGTEN

5

765 
915 

1070 
1220 
1375 
1525

915 
1070 
1220 
1375 
1525

mm mm

Enkele 
Verpakkingen

Dubbele 
Verpakkingen

*  Afmetingen 
beschikbaar voor kits 
met 4 of 5 schappen.
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CAMSHELVING® BASICS SERIES ACCESSOIRES

Klem aan dwarsliggers om 
opgeslagen producten duidelijk te 
identificeren. Vervaardigd uit zeer 
duurzaam plastic met doorzichtig 
venster in het voorpaneel.  
Inclusief etiketten.

Identificatielabels

Hoekverbindingen

Uniek gepatenteerd ontwerp zorgt 
voor maximaal schapruimtegebruik. 
Gebruik 1 set per schap om start- 
en aanbouwunits in de hoeken 
met elkaar te verbinden. Verbind 2 

startunits met 4 of 5 tussenschappen  
(2 sets per schap nodig). Verkrijgbaar 
als enkele set of in verpakkingen met 
8 of 10 sets.

Gebruik om vaste stellingsystemen 
aan een wand te bevestigen voor 
extra veiligheid en stabiliteit waar dit 
nodig is. Vervaardigd uit roestvast 
staal. Niet inclusief schroeven.

Wandbevestiging

LENGTE

1

152 mm

Vergroten uitsluitend het 
draagvermogen van de onderste 
schap. Kunnen worden aangebracht 
aan elke schaplengte. Sterk 
aanbevolen voor units van 1375 mm 
en langer, alle hoekunits, U-vormige 
units en specifieke units voor  
zware belasting.

Steunpoten voor onderste schap

172
273

mm

HOOGTEN*

2
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Seismische voet

Bevestig staanders van vaste units 
rechtstreeks aan de vloer voor extra 
beveiliging en stabiliteit waar dit 
nodig is. Vervaardig uit roestvast 
staal. Niet inclusief bouten.

Schapverdeler

Voor stapelen en scheiden van items 
die op schappen worden opgeslagen. 
Vervaardigd uit duurzaam ABS-
plastic. Wordt rechtstreeks op vaste 
of roosterschappen geïnstalleerd. 
Eenvoudig te verwijderen voor 
verplaatsing of reiniging.

460 
540 
610

DIEPTEN

3
HOOGTE

1

203 mmmm

CAMSHELVING® BASICS SERIES ACCESSOIRES

Kan maximaal 6 grote (1826) of 12 
halve (1318) bakpannen of -platen 
bevatten. Installeer 1 of meer units 
op roosterschappen, alle lengten. Het 
lichtgewicht aluminium materiaal 
is van hoge kwaliteit en is veilig 
voor gebruik in koel- en vriescellen. 
Vervaardigd uit aluminium 6463 
(6000 series).

Inschuifrek voor trays/bladen (uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

D IEPTE

1

584 mm

Veiligheidsrek enkel schap (uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

Sla waardevolle producten veilig 
op één schap op. Vervaardigd uit 
hoogwaardig type 304 roestvast staal 
voor gebruik in elke omgeving. Vereist 
457 mm hoogte tussen de schappen. 
Uitsluitend voor installatie op 
roosterschappen. Niet inclusief slot.

1080

LENGTE

1
DIEPTE

1

640 mmmm
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CAMSHELVING® BASICS SERIES ACCESSOIRES

Verticaal droog- en opslagrekwieg (uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

Modulair rek met 7 sleuven ontworpen 
voor het drogen en opslaan van 
bladen, bakplaten, snijplanken 
en deksels. Wordt rechtstreeks 
op dwarsliggers geïnstalleerd. 
Vervaardigd uit duurzaam ABS-plastic. 
Afzonderlijk of in verpakkingen van 3 
verkrijgbaar.

Droog- en opslagrekwieg voor cloches (uitsluitend voor schap van 540 mm diep)

Gebruik om maximaal 10 cloches 
om patiëntmaaltijden te drogen en 
veilig op te slaan. Wordt rechtstreeks 
op dwarsliggers geïnstalleerd. 
Vervaardigd uit duurzaam 
ABS-plastic. Afzonderlijk of in 
verpakkingen van 5 verkrijgbaar.

Uniek ontwerp van het rek 
heeft een capaciteit van 8 
maaltijdonderzetters of kan worden 
gebruikt om voedselbakken en 
andere grootkeukenmateriaal te 
drogen, op te slaan en te vervoeren. 
Wordt rechtstreeks op dwarsliggers 
geïnstalleerd. Vervaardigd uit 
duurzaam ABS-plastic. Afzonderlijk of 
in verpakkingen van 4 verkrijgbaar.

Driehoekig droog- en opslagrekwieg (uitsluitend voor schap van 610 mm diep)

D IEPTE

1

592 mm

DIEPTE

1

520 mm

DIEPTE

1

597 mm
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CAMSHELVING® AANVULLENDE ACCESSOIRES

Camshelving®  Wandrek, Gesloten

Camrack® bladenrek met open zijde

Plankverlengstuk

Platforms Voor Opslagruimten S-Serie

Camlink® verbindingen

Verander lege wandruimte in 
een functionele opbergruimte. 
Haakstrips zijn bestand tegen 
temperaturen tot 88˚C en zullen niet 
roesten of corroderen.

Bevestig roosterrekken veilig aan 
elkaar voor een betere stabiliteit.

533

DIEPTE

1
HOOGTE

1
LENGTEN

4
LAAD-VERMOGEN

KG

300 760 
1220 

915 
1525 

680 
1360

915 
1220

LENGTEN

2

LENGTEN

2

DIEPTEN

2

360 
460

915 
1220

mm mm

mm

mm mm mm mm

Open aan één zijde voor gemakkelijk 
plaatsen en verwijderen van 
schappen.

Met praktisch onverwoestbare 
I-beam-steunen met een draagkracht 
van 68 kilo per schap. Duurzaam 
polypropyleen is bestand tegen 
temperaturen tot 88˚C en zal niet 
roesten of corroderen. Inclusief alle 
installatiematerialen. Gemakkelijk 
zonder gereedschap te verwijderen en 
te reinigen.

Houd ingevroren, koude of droge 
voorraad veilig 30,5 cm boven de 
grond. Duurzaam polypropyleen is 
bestand tegen temperaturen tot 
-38˚C en zal niet roesten, corroderen 
of buigen.

CAPACITE IT

Schappen

9

COMPONENT
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