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POLICOVÉ REGÁLY

REGÁLY NA PNEUMATIKY

Nabízíme vybavení pro archivy, sklady a dílny. Dodáváme všechny druhy
regálů a regálových systémů - policové regály, regály na pneu, pojízdné
regály, patrové sklady, paletové regály a konzolové regály. Regály je možné
dovybavit o širokou škálu doplňků, manipulační techniku a dílenský nábytek.
Policové regály máme skladem. Poskytujeme zaměření a zpracování cenové
nabídky zdarma.

Policové regály jsou modulovou regálovou
stavebnicí kovových regálů, určené
pro ukládání nepaletovaného zboží.
Konstrukce regálu využívá bezšroubové
zavěšení polic a je v pozinkované, nebo
lakované povrchové úpravě.
Regály jsou vhodné pro archivy, sklady,
příruční sklady, autoservisy, dílny. Regály
se vyznačují vysokou nosností polic,
stabilitou sestav, vysokou odolností
a životností.

Vlastnosti regálu

Přednosti regálu

* Modulová stavebnice kovového regálu
* Určen pro ukl d n drobného zbož
* Ručn zakl d n přímým přístupem obsluhy
* Konstrukční prvky z pozinkovaného materiálu
* Výška regálů od 1500 do 5000 mm
* Hloubka polic 320, 400, 500, 600 a 800 mm
* Nosnost polic 150 – 350 kg
* Vhodný pro sklady, archivy, dílny

* Jednoduchá zásuvná montáž bez šroubování
* Bohaté příslušenství a množství doplňků
* Vysoká stabilita, pevnost a trvanlivost
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Regály na pneumatiky jsou modifikací policových
regálů. Nepoužívají se policové výplně a nosníky
jsou nahrazeny jinými o vyšší nosnosti. Z toho
důvodu není problém skladovat celá kola včetně
disků. Vysoká varialibita regálů zajistí skladování
mnoha druhů pneumatik a zárověň možnost
použití v různých prostorech.

* Modulový systém bez nutnosti šroubování
* Výška regálů 2000 až 6000 mm
* Standardní délky nosníků 900 a 1200 mm
* Možnost vytvářet sestavy libovolné délky
* Jednostranné i oboustranné provedení regálů
* Přehledné ukládání pneumatik na výšku
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PALETOVÉ REGÁLY

KONZOLOVÉ REGÁLY

PATROVÉ SKLADY
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Vlastnosti regálu

* Sestaveny z konstrukčn ch prvků regálů
nebo z válcovaných profilů

* Podlaha patra sestavena z kovových
podlahových panelů, roštů nebo
z dřevotřískových tabulí

* Podlaha patra pouze v obslužných
uličkách nebo jako celistvá plocha

* Přístup obsluhy do patra schodištěm
* Přísun zboží do patra přes předávací
místo nebo mezipatrovou zdviží

* Zařízení v přízemí je možné obsluhovat
vysokozdvižným vozíkem, v patrech ručně

* Specifické sestavy na míru do prostoru
stavby

* Vhodné pro objekty s vysokou výškou stropu
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Paletové regály jsou určeny
především pro zakládání palet.
Manipulační jednotky jsou zakládány
na pár ukládacích nosníků. Vzhledem
k tomu jsou vhodné zejména do skladů
a průmyslových objektů.
Zakládání a odebírání manipulačních
jednotek je prováděno převážně
vysokozdvižným vozíkem. Jejich
přednostmi jsou zejména vysoká
variabilita regálových sestav a široká
škála rozměrů a nosností konstrukčních
prvků.
Paletové regály mají jednoduchou
montáž a jejich případné přestavění
je také velice snadné.

Konzolový regál je svojí strukturou určen ke
skladov n materi lu tyčového, nebo deskového
charakteru jako například trubky, tyče, pruty, svitky,
desky, plechy atd. Materiál může být zakládán
jednotlivě, jako svazek nebo jako součást jiné
manipulační jednotky. Uložen je vždy na dvou
nebo více nosnících téže ukládací úrovně regálu.
Při použití zvláštního příslušenství schváleného
výrobcem regálů je možný i jiný způsob uložení.
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