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Beg Bohemia, s r. o.
Jsme ryze česká obchodně-výrobní společnost, sídlící v Brně. Zabýváme se komplexním řešením projektů a dodávek všech typů  
skladových, archivních, kancelářských a prodejních interiérů.
Působíme na trhu již od roku 1996. Díky naší dlouholeté praxi  můžeme svým zákazníkům nabídnout cenné zkušenosti a know how, 
které považujeme za naši nejpodstatnější konkurenční výhodu. Máme celorepublikovou působnost a jsme žádaní i v zahraničí.

Projekty | Dodávka | Servis | Revize | Vlastní montážní týmy 
Poradenství v oblasti skladovacích technik

Sídlo společnosti Centrální sklad



Vybavení skladu největšího internetového obchodu v ČR:
| paletové regály
| policové regály
| mezzaniny

Referenční realizace roku 2015

| konzolové regály
| policové galerie
| těžké plošiny



Regálové galerie velmi efektivně využívají celý skladovací prostor, 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 obsluhy. Jsou vybaveny  
bezpečnostním zábradlím, okopovými plechy, bezpečnostními sítěmi či uzamykatelnými  
brankami a zesílenými předávacími místy. Nosnost podlahy se pohybuje od 250 kg/m2 až po hodnoty 
kolem 1000 kg/m2. Kompletní dodání včetně osvětlení.

Regálové galerie | Mezaniny | Těžké plošiny
Atypická skladová řešení | Optimální využití výšky skladu

Realizujeme po celé ČR

a zemích EU

Těžká galerie Systém schodišť Dvojpodlažní galerie



Reference: Servind | Mall CZ | Alza | I. Chodská 
Elkov Elektro | E-commerce | Moravostav

Zaručujeme našim obchodním partnerům ten nejlepší, profesionální a komplexní servis od fáze projektu, přes stanovení vhodného 
typu skladovací techniky a kancelářského nábytku, k realizaci dodávky prostřednictvím vlastních montážních týmů a další konzultační 
činnosti, týkající se logistického a projekčního poradenství.
Centrální sklad o ploše 1.000 m2 nám umožňuje, abychom byli vždy připraveni k dodání regálových systémů dle Vašich přání.

Jednopodlažní galerie Pásový dopravník Válečkový dopravník
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VÝHODY
| 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
| možnost budoucího přestěhování

Veškeré prostory můžeme ještě dále členit pomocí 
pletivové stěny a uzamykatelných branek. Tímto 
způsobem lze nejen oddělit jednotlivá oddělení 
skladu, ale také bezpečně zajistit cenný skladový 
materiál.

Pletivové stěny | Mistrovny
Dělení výrobních a skladových prostor

Pletivová stěnaOchranné pletivo proti přepadu Pletivová dělící stěna



| variabilní provedení podlehy dle nároků požární ochrany
| možnost protipožárního nátěru nebo obkladu konsrukce
| možnost aplikace kancelářské nástavbové buňky
| volitelné dispoziční uspořádání kanceláří 
| dodání včetně vnitřního vybavení

Možnost aplikace kancelářské nástavbové buňky 
nebo mistrovny

Realizujeme po celé ČR

a zemích EU

Kancelářská vestavba Interiérové vybavení Mistrovna



Projekty | Dodávka | Servis
Revize | Vlastní montážní týmy

Regály pro ukládání nadměrného zboží

Drive-in Spádové regály Paletové – příhradové regály



SKLADY
Navrhujeme taková technická řešení, aby bylo možné uskladnit různé druhy mateiálů, od 
europalet, přes atypické palety, dlouhý profilový materiál, až po volně uložené zboží. Skladování lze  
realizovat do výšek přes 10 metrů. Různé příslušenství na míru.

Na českém trhu od roku 1996

Paletové stacionární regály Bubnové regály Mobilní paletové regály



Konzolové a stromečkové regály se používají k uskladnění rozměrného materiálu jako například ocelových profilů, trubek, plechů, 
dřevotřískových a plastových desek, dlouhého zboží, hutního materiálu a elektromateriálu. Nosná ramena jsou výškově přestavitelná po 
50–100 mm a umožňují tak přizpůsobit regál potřebám zákazníka. Dále je možné ramena v jedné rovině doplnit podélnými panely a vytvořit 
souvislou ukládací plochu pro ukládání drobnějšího materiálu. V současné době jsme rozšířili sortiment o systémové konzolové regály, 
kde nosnou konstrukci tvoří tzv. omega profily, které nabízejí větší variabilitu standardně v pozinkovaném provedení. Jsou tedy ideální do  
venkovního či klimaticky nestabilního prostředí.

Regály pro uložení hutního tyčového materiálu a desek  
Manipulační technika

Konzolový regál s mezikonzolovými výložníkyKonzolový regál Stromečkový regál



Poradenství v oblasti 
skladovacích technik

Vozíky ručně vedené | Čelní retraky 
Speciální systémové vozíky
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Vysokozdvižný vozíkKonzolový regál s trny proti přepadu Detail



Mobilní regálové 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.

Mobilní regálové sestavy pro archivy a spisovny

Mobilní policové regály



Archivy, spisovny, knihovny, banky, pojišťovny, 
nemocnice, uložení dokumentů v komerční  
a státní sféře.

Archivy, spisovny, knihovny, banky, pojišťovny, nemocnice, 
uložení dokumentů v komerční a státní sféře.

Regály: policové stacionární | policové mobilní
zásuvkové bloky

Realizujeme po celé ČR

a zemích EU

Uzamykatelné mobilní skříně Zásuvkové bloky Detail zásuvky



Technická konzultace, projekce, vypracování projekčního návrhu, popřípadě vizualizace. Analýza potřeby 
úložného sortimentu dle typu sbírkových a uměleckých předmětů. Výpočet kapacit. Výroba, instalace na 
místě, záruční a pozáruční servis.

Muzea | Galerie | Depozity | Uložení 
Uměleckých sbírek všech typů

Celoskleněné uzamykatelné vitríny Protiprachová vitrína Textilní depot
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Vitríny | Uzamykatelné skříně
Výsuvné sítě na obrazy | Protiprachová úprava

Uložení koberců Uložení sbírky Výsuvné stěny na obrazy



Na českém trhu 
od roku 1996

|  maximální úložná kapacita díky vertikálnímu 
 a oběhovému způsobu uložení
|  úspora místa
|  uložení závěsných map a krabic, nářadí 
 i větších forem
|  vyhledávání klávesnicí přes počítač

|  možnost výstavby přes podlaží 
 s více výběrními otvory
|  zabezpečení zboží proti neoprávněnému 
 přístupu
|  vícečetné bezpečnostní a jistící prvky
|  ochrana zboží před prachem (protiprachová úprava)

Automatizované zakládací systémy

Páternostery



|  Stavebnicový systém
|  Určeno pro skladování drobného materiálu
|  Bezšroubové provedení
|  Možnost sestavení vícepodlažní galerie
|  Snadná montáž
|  Jednoduchá přestavitelnost

|  Modularita
|  Vysoká pevnost, stabilita, životnost
|  Široký sortiment doplňků
|  Možnost aplikace jako nádstavba mobilních regálů
|  Námi prováděná montáž, servis a pravidelné roční 
|  revize
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Policové regály

Policové regály



Vybavení dílen, výrobních, kancelářských 
a průmyslových prostor

Na českém trhu 
od roku 1996

Dílenský stůl s příslušenstvím Dílenská skříň včetně vybavení Dílenský vozík



Nábytek dílenský | Kancelářský
   Zasedačky | Šatní skříňky

Realizujeme po celé ČR

a zemích EU www.beg.cz

Vybavení zasedací místnosti Skříně Šatní skříně a atypická řešení



BRNO | PRAHA | OSTRAVA

Ledárenská 25, 620 00  Brno, tel.: 537 036 612
pobočka Praha, tel.: 733 611 564

pobočka Ostrava, tel.: 604 226 797
e-mail: beg@beg.cz
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