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úspora místa
úspora stavebních nákladů
využití m3
jednoduchá a rychlá výstavba
možnost stavět jednotlivá patra na etapy
možnost pojezdu manipulačního vozíku
možnost výstavby za provozu skladu
dodávka včetně osvětlení spodního podlaží
a elektroinstalace
dodávky výtahů, zdvižných plošin
a válečkových dopravníků pro vertikální
dopravu materiálu a osob
variabilní provedení podlahy dle nároků
požární ochrany
možnosti protipožárního nátěru nebo
obkladu konstrukce
možnost aplikace kancelářské
nástavbové buňky
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regálové galerie

• Regálové galerie velmi efektivně využívají celý skladovací prostor. Značně
navyšují kapacitu skladu, protože je možné stavět je až do výše tří pater.
Galerie se skládají z policových regálů o široké škále rozměrů a nosností, jednotlivá
patra jsou propojena systémem schodišť navržených dle potřeby oblsuhy. Jsou
vybaveny bezpečnostním zábradlím, okopovými plechy, bezpečnostními sítěmi
či uzamykatelnými brankami a zesílenými předávacími místy. Konstrukce galerie je
složena ze systémových sigma profilů, které nabízejí velkou variabilitu konstrukce
nebo z jednoduchých IPE profilů pro dosažení optimální ceny. Jako podlahové díly
lze využít DTD panelů nebo děrovaných roštů z pozinkovaného plechu případně
obou materiálů při vysokých požadavcích na nosnost a bodové zatížení. Nosnost
podlahy se pohybuje od 250 kg/m2 až po hodnoty kolem 1000 kg/m2.

