
Kompletní vybavení muzeí, 
archivů, spisoven a Knihoven

Technická konzultace, projekce, vypracování  
projekčního návrhu, popřípadě vizualizace. 
Analýza potřeby úložného sortimentu. Vý-
počet kapacit. Výroba, instalace na místě, 
záruční a pozáruční servis.

Kompletní vybavení depotů a kurátorských 
sbírek. Systémy šité přesně na míru potře-
bám daného specializovaného pracoviště. 
Depoty, archeo, hraček, keramiky, textilie, 
nábytku, vitríny a prosklené stěny.

Stacionární regál s posuvnými dveřmi

Výsuvné a posuvné stěny na obrazy

Odkládací mobilní stolek

Uzavřené mobilní regály
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Zásuvky se 100% výsuvem
různá nosnost šuplíků

Pojízdné manipulační vozíky

Zásuvkové bloky v kombinaci 
s mobilními regály

Police se zábranou proti přepadu

Mobilní policové
regály

Policový regál v kombinaci 
se zásuvkovými bloky
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reFerence:
• Muzeum města Brna,
 depoty hrad Špilberk
• Muzeum hudby Praha
• Státní památkový ústav Brno
• Památník národního písemnictví
• Pražský hrad
• Moravské zemské muzeum v Brně
• Moravská galerie
• Palác šlechtičen
• Muzeum Znojmo
• Státní okresní archivy po celé ČR
• Depozitáře sbírkových předmětů 
 textilu, hraček, keramiky a dalších 
 památkových předmětů, depozitáře 
 v Rebešovicích
• Vlastivědné muzeum Olomouc
• Národní galerie Praha
• Památkový ústav Praha
 ...a mnoho dalších.

Na vyžádání uvedeme konkrétní osoby 
u kterých se můžete informovat na kvalitu 
námi dodávaných produktů. 

Vitríny s posuvnými dveřmi
možnost prachotěsné úpravy

Zásuvky atypických rozměrů
dle požadavků archivářů

Lístkovnice

Posuvné stěny na obrazy



na českém trhu od roku 1996!
projekty • Dodávka • servis • revize • vlastní montážní týmy

poradenství v oblasti skladovacích technik

Zásuvky vyšší

Mobilní regál na uložení nábytku

Mobilní regály – depoty nábytku Vitríny
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