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Fermostock® 5711
Geanodiseerd aluminium met kunststof legvlakken

Het FERMOSTOCK® 5711 programma is een universeel rekstellingensysteem op 
basis van modulaire elementen. Het kenmerkt zich door een zéér eenvoudige 
montage, makkelijk onderhoud, héél goede weerstand tegen corrosie, goede 
stabiliteit en grote �exibiliteit. FERMOSTOCK® is conform alle productievoorschriften 
en -normen omtrent hygiëne en reinigingsvoorwaarden (NF031) en voldoet aan de 
strengste eisen qua duurzaamheid en stevigheid.

DEZE KWALITEITEN ZIJN AANBEVOLEN VOOR:
 › koel- of vriescellen tot -40°C

 › restaurants, traiteurs en catering

 › cleanrooms

 › ziekenhuizen (linnen,...)

 › droge opslagplaatsen voor voeding

Overal waar een HYGIENISCHE STOCKAGE vereist is, vormen de 
FERMOSTOCK®- rekstellingen het ideale stockagesysteem, van voedingswaren tot 
farmaceutische producten! Dankzij de afgeronde hoeken en vlakke oppervlakken 
geniet het FERMOSTOCK® systeem het NF-voedselhygiëne-label afgeleverd 
door AFNOR CERTIFICATION. Het systeem is ook NSF-gecerti�ceerd (Food 
Equipment).

Het systeem

VOEDINGSHYGIENE

1 UITVOERING - VOEDINGSGESCHIKT
 5711  Structuur in geanodiseerd aluminium. Legvlakken in polymeer, ovaal geperforeerd

De opbouw

BASISREKSTELLINGEN:
De basisrekstelling wordt opgebouwd uit een modulaire structuur van 2 staanders en een te kiezen aantal 
legborden, bestaande uit dwarsliggers en legvlakken. De staanders zijn van de nodige bevestigingsgaten 
voorzien waarin conische inhaakdragers (een Fermod-patent) vastgemaakt kunnen worden. Deze inhaakdragers, 
die op meerdere hoogtes vastgemaakt kunnen worden aan de staander, bestaan uit een uiterst resistente 
legering. De dwarsliggers, die beschikbaar zijn in verschillende standaardlengtes, kunnen vervolgens eenvoudig 
op de inhaakdragers vastgedrukt worden. Op deze dwarsliggers tenslotte, komen de onderhoudsvriendelijke 
kunststof (polymeer) legvlakken te liggen. Deze zijn geschikt voor temperaturen van -40°C tot +80°C.

AANBOUWREKSTELLINGEN:
De aanbouwrekstelling bestaat uit één staander en terug een te kiezen aantal legborden. Men kan 
steeds 2 aanbouwrekstellingen verbinden met een basisrekstelling. Hierna kunt u verder gaan met deze 
aanbouwrekstellingen voor langere lengtes of andere modellen. Om aanbouwverbindingen te maken in een 
hoek van 90° (L, U, E of T-opstelling) wordt gebruik gemaakt van aluminium hoekverbindingsstukjes die over de 
dwarsliggers van de basisrekstelling geschoven worden.

 › Staanderdiepte: 360 mm - Legborddiepte: 363 mm
 › Staanderdiepte: 460 mm - Legborddiepte: 463 mm
 › Legvlakbreedte: 300 mm (Module A) - 420 mm (Module B)
 › Perforaties: ovaal 56 x 42 mm
 › Uitneembaar en afwasbaar in 

vaatwasmachine (tot max. 90°C)

 › Geanodiseerd aluminium
 › Pro�el 12/10 - 40 x 17 mm
 › 8 lengtes: 650 - 770 - 890 - 950 - 1070 - 1190 - 1310 - 1490 mm

KUNSTSTOF LEGVLAK ( GEPERFOREERD )

Technische info

STAANDER

DWARSLIGGER

 › Vierkant buispro�el 23 x 23 mm, geanodiseerd aluminium
 › 3 sporten in platte buis van 40 x 12 mm, RVS bouten
 › Vooraf geperforeerd
 › Afstand tussen de bevestigingspunten: 150 mm
 › Onderste sport op 140 mm van de vloer
 › Bovenaan zijn er kunststof doppen voorzien
 › Staanderhoogte: 1685 mm - 1800 mm (incl. regelvoetje)
 › Respectievelijke maximum aantal niveaus: 10 - 11
 › Staanderdieptes: 360 mm - 460 mm
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