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Stavebnicový regálový systém SUPER je určen pro skladov n
nejrůznějšího volně loženého a drobného zboží. Regály jsou vhodné
pro archivy, sklady, příruční sklady, autoservisy, dílny a všude tam
kde je prováděno ruční zakládání přímým přístupem obsluhy.
Předností regálů SUPER je vysoká nosnost polic, stabilita sestav,
vysoká oddolnost a životnost, snadná a rychlá montáž. Užitné
vlastnosti regálů významně rozšiřuje množství standardních doplňků.
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Vlastnosti regálu
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Modulová stavebnice kovového regálu
Určen pro ukl d n drobného zbož
Ručn zakl d n přímým přístupem obsluhy
Konstrukční prvky jsou vyrobeny
z pozinkovaného materiálu
Výška regálů od 1500 do 5000 mm
Výškové přestavení polic po 33 mm
Šířka polic 900, 1050, 1200, 1350
a 1500 mm
Hloubka polic 320, 400, 500, 600 a 800 mm
Nosnost polic 150 – 350 kg
Možnost vytvořit sestavu patrového skladu
Vhodný pro sklady, archivy, dílny
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Všechny konstrukčn prvky reg lov ch
konstrukc jsou vyr běny z certifikovaných
ocelí, příslušné kvality. Výroba je realizována
na plně automatizovaných výrobních linkách.
Firma Metalsistem pracuje v systému řízení
kontroly a jakosti ve shodě s nařízením
norem ISO 9000.
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Přednosti regálu
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Jednoduchá zásuvná montáž bez šroubování
Bohaté příslušenství a množství doplňků
Provedení polic ve 3 skupinách nosnosti
Vysoká stabilita, pevnost a trvanlivost


