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Charakterisitka: • Stavebnicový systém
• Určeno pro skladování drobného/spisového materiálu
• Bezšroubové provedení
• Výšková přestavitelnost po 33 mm
• Pozinkované provedení
• Výška regálu až 5000 mm
• Délky polic 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650
   / 1500 / 1800 mm
• Hloubky polic 320/ 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
• Nosnost polic 145-450 kg
• Možnost sestavení patrové galerie
Výhody:

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

Konstrukce:

• Složeno z rámů a lamelových polic
• Rám složen z T profilů spojených příčkami
• Police složená ze dvou nosníků a lamel

Ke konkrétnímu řešení navrhneme vhodnou manipulační techniku.
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policové regály

Policový regál SUPERZINC nabízí velmi výhodný poměr mezi nosností regálu a jeho hmotností. Zatímco
tradiční policové regály dosahují šířky polic okolo 1000 mm, tento systém disponuje policemi o šířce
až 1800 mm. Maximální odolnost proti korozi zajišťuje povrchová úprava horkou galvanizací oceli. Proto jsou

jednotlivých polí. Systém je možno dovybavit dělícím příslušenstvím či opláštěním a plně tak využít jeho
širokých uskladňovacích možností. Regálový systém SUPERZINC je svoji lehkou a odolnou konstrukcí velmi
vhodný ke stavbě regálových galerií, čímž lze značně navýšit kapacitu skladu. Galerie je tvořena sestavou
policových regálů doplněných obslužnými plošinami a schody.
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tyto regály vhodné také do vlhkého prostředí. Další výhodou systému je snadná montáž a přestavitelnost

