
PALETOVÝ REGÁL VARIANT - MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 

Regál VARIANT se skládá z těchto součástí: 

- Sloupů s perforací pro zavěšení nosníků 

- Kovových patek pro sloupy 

- Horizontálních a diagonálních traverz pro spojení sloupů do rámu 

- Prolamovacích pojistek 

- Nosníků a jejich pojistek 

1) Nejprve si určíme jednotlivé strany sloupu. Horní stranu poznáme podle vyraženého nápisu GS na 

čelní straně sloupu. Poté na spodní stranu sloupu přišroubujeme kovovou patku – uchycení se 

provádí z boční strany sloupu.  

K uchycení použijeme dodané šrouby s matkami. Stejný postup opakujeme u všech sloupů. 

 
2) Rám regálu sestavíme tak, že vždy dva sloupy spojíme k sobě pomocí horizontálních a diagonálních 

traverz. Délka traverz je daná hloubkou požadovaného regálu a jejich počet a rozmístění určuje 

diagram, který je přílohou tohoto návodu k montáži. Traverzy se nasazují od spodní části sloupů 

směrem nahoru. 

Traverzy a diagonály mají na koncích háčky, které se nasazují do otvorů v bocích sloupů. U 

vodorovných traverz jsou zářezy v háčcích rovné a u diagonálních traverz jsou zářezy v háčcích šikmé. 

Pro uchycení traverz a diagonál se nepoužívají šrouby, ale traverzy a diagonály se vzájemně napojují, 

čímž se zároveň jistí. Pouze v místech kde se nenapojuje žádná diagonála, použijeme prolamovací 

pojistku, kterou usadíme (zaklapneme) pomocí kladiva. 

Obrázky s uchycením traverz jsou součástí přílohy. 

 

3) Takto sestavené rámy regálu postavíme do svislé polohy na vzdálenost nosníků. Potom z vnitřní 

strany sloupů nasadíme nosníky. Úchyty nosníků mají háčky, které se zachytí do perforace sloupu. 

Aby nosníky do rámů správně zapadly, použijeme na doklepnutí gumovou palici.  



Takto pokračujeme u všech nosníků, námi zvolený výškový rozestup nosníků určuje samotnou rozteč 

ukládacích úrovní – ta vychází z výšky palet, které chceme skladovat. 

Nosníky zajistíme pojistkou, aby nedošlo k jejich vysazení při neopatrné manipulaci. Pojistku tvoří 

tvarovaný prohnutý výlisek z plechu, který jednoduše vsadíme do otvoru v místě háčků na úchytu 

nosníku. 

Postupně nasadíme pojistky u všech nosníků na každé straně. 

 

Na závěr, když je regál sestaven, ho na požadovaném místě dorovnáme a řádně usadíme pomocí 

vyrovnávacích podložek do vodováhy. Je nutné zajistit jednak horizontální rovinu u nosníků, ale i 

vertikální u sloupů a to v podélném i příčném směru. Regál následně ukotvíme do podlahy, případně 

ke stěně a zkontrolujeme jeho stabilitu. 

 

 

Přílohy: 

 

Uchycení první (spodní) traverzy 

 



Pokračování od spodní traverzy 

 
 

Uchycení průběžné traverzy 

 



Uchycení horní (ukončovací) traverzy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schéma rozložení traverz v rámu regálu. 

Zvýrazněné „čtverečky“ ve schématu určují místa, kde se použijí prolamovací pojistky. 

Ve spodní části je uvedena míra pro umístění první traverzy od spodu. 

 


