Uw voordelen bij Bruckamp
Stellingsystemen
direct van de producent – Kwaliteit
„Made in Germany“

Wij zijn
gecertificeerd
volgens
DIN EN 1090

Draagkracht van
stellingen 100% statisch aantoonbaar

Uitgebreid assortiment
op voorraad – op korte
termijn leverbaar

Wij gebruiken
thermisch verzinkte
schroeven volgens
DIN EN 15048-1

Lange levensduur
van de stellingen
door thermisch
verzinken volgens
DIN EN ISO 14713-2

Wij gebruiken
belastingsplaatjes
C4 volgens DIN EN
15635 / BGR 234

Lange nakoopgarantie
en levering van
reserveonderdelen

De levering van
onze stellingen vindt
plaats met Duitse
logistieke partners

Snelle en eenvoudige montage:
• staandervoet en staanderrug zijn
aan elkaar gelast: geen schroeven
noodzakelijk

• verbindingen met hoekstaal:
geen spanschroeven noodzakelijk

Stellingsystemen
Individuele oplossingen
- op maat gemaakt!

Bruckamp GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 6
D - 32339 Espelkamp
Tel.: +49 (0) 57 43 9 33 77-0
Fax: +49 (0) 57 43 9 33 77-29
E-Mail: info@bruckamp.de
Internet: www.bruckamp.de

Bruckamp GmbH

Draagarmstellingen

De firma Bruckamp GmbH is sinds 25 jaar dè specialist voor thermisch
verzinkte draagarmstellingen, palletstellingen en stellinghallen.
Wij produceren eenzijdige en dubbelzijde draagarmstellingen,
palletstellingen met enkele of dubbele rijen evenals individueel op uw
behoefte aangepaste stellinghallen.
Draagarmstellingen en palletstellingen bieden wij met of zonder een
dakconstructie, in verschillende maten en met verschillende lastopnames
aan, geheel naar uw wensen.
De stellingen zijn veelzijdig te combineren met divers toebehoren evenals
gaascontainers, afrolbeveiliging, aanrijbeveiliging, doorschuifbeveiliging,
trapeziumplaten voor dak- en achterwandverkleding etc.
Zo zullen wij met zekerheid voor uw goederen de optimale opslagmogelijkheid vinden! Kwaliteit en klantenservice staan bij ons centraal!
Een snelle offerteverwerking en korte levertijden zijn bij
ons vanzelfsprekend.

Een draagarmstelling van Bruckamp is ideaal voor de opslag van lange elementen
of andere grote / zware goederen. Hout, stangen, profielen, buizen, spaanplaten
etc. kunnen in een draagarmstelling optimaal worden opgeslagen!

Wij garanderen u een intensieve persoonlijke advisering en begeleiding –
van uw aanvraag tot de levering.

Stellinghallen
Voor de bouw van een stellinghal
moeten vele factoren precies
worden berekend. Dit leidt ertoe
dat een stellinghal zorgvuldig
moet worden gepland en
individueel moet worden
aangepast.

Palletstellingen

Vertrouwt u op onze jarenlange
praktische ervaring als producent
van stellinghallen

Een palletstelling van Bruckamp is bijzonder goed geschikt voor europallets, industriepallets, gaascontainers of
wegwerppallets, om nagenoeg alle goederen en iedere last op te slaan. Onze palletstellingen bieden u een universeel
en modern opslagsysteem met veel opslagruimte en directe toegang tot iedere afzonderlijke pallet.

