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PRATIC - MONTÁŽNÍ NÁVOD
Gratulujeme Vám k zakoupení našeho výrobku – celokovového profesionálního regálového systému
"PRATIC”, který je určen pro ukládání nepaletovaného zboží volně, v archívních krabicích , šanonech,
závěsných složkách či přepravkách.
Konstrukce regálu využívá bezšroubové zavěšení polic, které umožňuje výškovou přestavitelnost polic
po 25 mm.
Náš výrobek se vyznačuje kvalitním provedením, jednoduchou montáží a snadnou údržbou.
Před samotnou montáží je nutné prověřit kvalitu podlah, co do únosnosti a rovinnosti a případně
navrhnout vhodné příslušenství pro rozložení tlaku patek sloupů regálových rámů, nebo podložky
pod patky.
Po dokončení montáže musí být provedena kontrola technického stavu, stabilita, tuhost spojů, svislost
a vodorovnost sestavy regálů.
Je zakázáno zakládat do regálů, které vykazují na celé výšce odchylku od kolmice větší než 1:200
a odchylku 1:300 od vodorovné roviny.

Jednotlivé komponenty regálového systému:

plastová krytka

plastová patka

kovová patka

traverza

policový panel

zavětrovací kříž
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1 - Na vrchní část sloupu nasaďte plastovou krytku.
2a - V případě použití plastové patky, tuto nasaďte na spodní část sloupu.
2b - Pokud máte kovovou patku, vsaďte její užší část do spodní část sloupu.
2c - Kovovou patku poté zajistěte pomocí šroubu M5.
3 - V požadované výšce přiložte ke sloupu traverzu a ve směru šipky pomocí kladiva ji zaražte tak, až budou
háčky na traverze na doraz.
4 - Pomocí šroubováku zajistěte pojistku na traverze, aby nedošlo k jejímu vypadnutí.
5a - Do připevněné traverzy vsaďte policové panely (dle hloubky police použijte vhodnou kombinaci šířek
policových panelů.
5b - Shora potom policový panel domáčkněte.
6 - Na sestavený regál připevněte zavětrovací kříž pro podélné ztužení. Zavětrovací kříž je dodáván
v rozmontovaném stavu, obě pásoviny nejdříve spojte do kříže šroubem, který provléknete otvorem
uprostřed.
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