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Konzolové regály nenachází své použití pouze u skladování rozměrného materiálu jako je 
například tyčový materiál, nadrozměrné palety atp., ale také u zákazníků s velkou četností 
typů a rozměrů palet nevhodných pro skladování v paletovém regálu.

Konzolový regál svou konstrukcí nevychází z žádné modelové řady, u které bychom měli přesně 
nastavené rozměry a nosnosti jednotlivých regálů. Při řešení projektů s konzolovými regály 
vycházíme z individuální potřeby každého zákazníka na skladování a regál navrhujeme přímo 
na míru v našem projekčním oddělení. Proto se nám u konzolového regálu daří dosáhnout 
maximální efektivity skladování.

Svou konstrukcí, která je tvořena z IPE, nebo systémových profilů nám také umožňuje za-
kládání materiálů s extrémní hmotností, která mnohonásobně převyšuje klasický paletový 
regál.
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Charakteristika:

| Určeno pro skladování nadrozměrného a velmi těžkého materiálu
| Vhodné pro uskladňování: tyčového materiálu, nadrozměrných palet, balíků řeziva, plechů…
| Použití s výložníky mezi konzolami docílí souvislé ukládací plochy 
| Velká rozměrová a nosnostní variabilita
| Výšková přestavitelnost po 100 mm
| Lakováno standartně do RAL 5010

Použití: sklady, obchody, výroba

Výhody:

| Snadná montáž
| Jednoduchá přestavitelnost
| Vysoká pevnost, stabilita a životnost
| Široký sortiment doplňků
| Možnost aplikace také na mobilní podvozky
 (zde dochází k velké úspoře místa a navýšení kapacity skladu)
| Námi prováděná montáž, servis a pravidelné roční revize

Konstrukce:

| Složeno ze sloupů a konzol
| Provedení z IPE, nebo systémových profilů
| Výplně zakládacích úrovní pomocí DTD, roštů

Ke konkrétnímu řešení navrhneme a dodáme vhodnou manipulační techniku
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