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Šetří Vaše náklady na prostor, navyšují úložnou kapacitu až o 80 %. Máte problém s umístěním stále
většího množství papírů nebo spisové a archivní agendy? Nechce se Vám platit za další prostory
a stěhovat spisovnu? Zvolte aplikaci mobilních regálových systémů.
Princip systému spočívá v tom, že regály se pohybují po kolejích a těsně k sobě přiléhají. Obsluha
otevře vždy jen tu uličku, do které potřebuje přistoupit a tím dochází k velké úspoře zastavěné plochy.
Proto se toto řešení používá zejména tam, kde je třeba na malém prostoru uskladnit velký objem zboží.
stacionární regály
pojízdné regály
úspora 80 %

Charakterisitka: • Stavebnicový systém
• Určeno pro skladování drobného/spisového materiálu
• Bezšroubové provedení
• Výšková přestavitelnost po 25 mm
• Výška regálů až 4000 mm
• Délky polic 770 / 870 / 970 / 1070 / 1170 / 1270 mm
• Hloubky polic 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
• Nosnost polic 70 – 390 kg
Výhody:

• Snadná montáž
• Jednoduchá přestavitelnost
• Modularita
• Vysoká pevnost, stabilita, životnost
• Široký sortiment doplňků

Konstrukce:

• Složeno z rámů a polic
• Rám složen z U profilů perforovaných po 25 mm spojených pevnými příčkami
• Police uchyceny bezšroubově pomocí háčků k rámům

Ke konkrétnímu řešení navrhneme vhodnou manipulační techniku.
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zvýšení kapacity skladu
úspora zastavěné plochy
rychlá návratnost investic
ověřené 10-letou zkušeností
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možnost postupné výstaby
kolejnice do i na stávající podlahu
zajištění statického posouzení podlahy
široké možnosti příslušenství: dveře,
zásuvky, uzamykatelnost bloků, atp.
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Tyto systémy dokáží navýšit kapacitu ve vašich archivních a skladovacích prostorech až o 80 %.
Mobilní policové regály se používají k uskladnění všech typů archiválií od běžných pořadačů, přes
archivní krabice a knihy, až po různé atypické archivní jednotky, například sbírkové předměty v muzeích,
památkových ústavech a galeriích. V takovýchto případech řešíme skladovací technologie v těsné
spolupráci s klientem přímo na míru uskladňovanému materiálu.
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Česká Telecom
Obchodní galerie Vaňkovka
Eurotel Praha
OLMA Olomouc
A3 Sport
Kooperativa pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Kongresové centrum Praha
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ČSOB
Archiv města Brna
Jihomoravské muzeum Znojmo
Masarykova univerzita Brno
Moravská galerie Brno
Moravské zemské muzeum
Okresní archiv Blansko
Památkový ústav Brno
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starší a prostorově náročnější stacionární regály, které nesplňují požadavky na
maximální úsporu místa, snadnější přístup, ochranu před prachem, možnost
skladování pod zámkem a další řadu výhod, které naše technolodie skladování
a archivace umožňuje. Hlavní předností systému je vytváření pouze jedné obslužné
uličky a tím možnost maximálního využití daného prostoru.
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Tento progresivní typ pojízdných regálových systémů pomohl nahradit vývojově

