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Nerezový regálový systém poskytuje komplexní řešení skladování dle stále
náročnějších evropských hygienických norem. Vysoká kvalita použité nerez oceli
zajištuje dlouhodobou funkci i v klimaticky nestabilních podmínkách, či chladírenských provozech. Jedná se o modulární stavebnicový systém, což znamená
velmi snadnou, rychlou montáž a následnou možnost vlastního přenastavení.
Atraktivní design, víceúčelovost a univerzálnost umožnuje velmi široké spektrum
využití dle moderních potřeb skladování.
Nosnou konstrukci tvoří rám z plných uzavřených nerezových profilů a pevné
police z nerezového plechu, které jsou možné alternativně nahradit perforovanými policemi nebo roštovou policí,  popř. vloženou plastovou roštovou výplní pro
snadnou omyvatelnost.
Rámy výšky:
Police délky:
Police hloubky:
Nosnosti polic:

850 – 2500 mm
900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm
400 mm, 500 mm, 600 mm
50 kg – 250 kg  
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vysoce kvalitní nerezová ocel
technologicky perfektní provedení
snadná montáž a způsob přenastavení (dodávka možná s montáží i bez montáže)
cenová dostupnost
atraktivní design
záruka 5 let
možnost zpracování projektů a dodávka na klíč
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potravinářský průmysl – skladování potravin, chladírenské provozy, vinařství...
stravování a gastronomie – cateringové vybavení, výstavní police, kuchyňské vybavení...
obchodní průmysl – retailové regály, shop regály...
farmaceutický a chemický průmysl – laboratoře, odborná pracoviště, uskladnění kyselin
a agresivních látek...
| zdravotnická zařízení a nemocnice – vysoce sterilní prostředí, lékárny, soudní lékařství,
patologie, sklady léčiv a zdravotnického materiálu...
| veřejné prostory – fitness, wellnes, prostory s nároky na hygienicky čisté prostředí...

REFERENCE
| Ministerstvo obrany – sklad chemikálií
| FN Hradec Králové – Ústav soudního lékařství
| Fingerlandův ústav soudní patologie
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FN u sv. Anny v Brně
Masarykův onkologický ústav
Nemocnice Na Homolce, Praha
Makro
Honeywell
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regál 4 pevné police
výška regálu 2000 mm
šířka police 1000 mm
hloubka police 400 mm
nosnost police 50 kg

cena 6690 Kč bez DPH
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Příklad výpočtu ceny:

