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Policový regál BEGFLEX nabízí ideální řešení pro výstavbu regálových systémů do archivů, knihoven, 
spisoven a skladů. Díky velké variabilitě nosností a rozměrů jsme schopni využít každý prostor.  
Policový systém BEGFLEX se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojin 
tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25 mm, což nám 
zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke  
stojinám. Tento typ uchycení zaručuje velice snadnou i následnou výškovou přestavitelnost polic.

Regálový systém BEGFLEX nabízíme ve dvou materiálových provedeních. V lakovaném provedení jsou 
police i rámy lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C, 
nebo je regálový systém galvanicky zinkován.

Systém je možno dovybavit dělícím příslušenstvím či opláštěním s dveřmi a tak plně využít jeho širokých 
uskladňovacích možnost.

Díky své vysoké kvalitě, pevnosti a tuhosti je možno tyto policové regály dodávat i v mobilním provedení.

barva nosníků

 RAL 7035 šedá
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Charakteristika:

| 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
| Možnost sestavení vícepodlažní galerie

Použití:

archivy, knihovny, spisovny, sklady, obchody, kanceláře

Výhody:

| 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

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
| Police jsou třikrát hraněné

Ke konkrétnímu řešení navrhneme a dodáme vhodnou manipulační techniku
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