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Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy
jednostranně použitelné, nastavitelné díky
příčnému vyztužení

Závěsné konzole pro rohové řešení
zástrčný systém polic s dlouhými příčkami

nové

na vytvoření rohu jsou nutné 2 dlouhé příčky
a 2 závěsné konzole
nosnost konzole: 100 kg
pozink
obj.č.

označení

4963 500 020

závěsná konzole

výška

Upozornění při objednávání: při vytvoření rohu se montuje jedna dlouhá
příčka dopředu a druhá dozadu, dvě závěsné konzole se pak nacvaknou na
přední dlouhou příčku.

Dlouhá příčka
pro rohová řešení a pro zvýšení nosnosti police
z 150 kg na 250 kg

nové

pro oboustranné použití zástrčného systému polic
k vyztužení bez příček
pozink nebo RAL 7035 světlešedá

h

b
lou

ka

obj.č.

šířka

4963 500 004
4963 500 021

Vlastnosti

označení
dlouhá příčka
dlouhá příčka

délka
(mm)
1.000
750

Užitek

police výškově stavitelné - od 25mm dle drážek
ideální montáž ke stěně, možnost také montáž zády
k sobě jako oboustranný regál

rychlé sestavení díky jednoduchému uchycení polic
snadné seřízení polic díky napínákům na příčných výztuhách
levná varianta vyztužení
možnost zvýšení zátěže polic díky přídavné příčce

Dlouhá příčka
pro zešikmení polic

obj.č.

označení

4963 200

vestavný regál

šířka
(mm)
1.000

4963 100
4963 200 001
4963 100 001

základní regál
vestavný regál
základní regál

1.000
750
750

hloubka
(mm)
400

výška
(mm)
2.000

400
400
400

2.000
2.000
2.000

obj.č.
4963 500 002

označení
(mm)
dlouhá příčka přední šikmá

délka
(mm)
1.000

4963 500 003
4963 500 023
4963 500 022

dlouhá příčka zadní šikmá
dlouhá příčka přední šikmá
dlouhá příčka zadní šikmá

1.000
750
750

Každý regál se skládá z 5 polic včetně nosníků a popisových lišt
Upozornění při objednání: na jednu polici se vždy nacvakne jedna dlouhá příčka dopředu
a druhá dozadu
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Oddělovač

Příslušenství

pro BASIC70- a MULTIplus- police

Náhradní police

volně stojící
podélně nastavitelná
RAL 7035 světlešedá

MULTIplus 150
police s 25 mm výškou hrany, 150 kg nosnost
s profilem boxu pro optimální rozložení nosné síly
systémové děrování
obj.č.

označení

4963 300 002

police

míry
(mm)
1.000 x 400

4963 300 004

police

750 x 400

Upozornění: police jsou dodávány bez držáků!

obj.č.

označení

4963 500 013

oddělovač

výška
(mm)
200

hloubka
(mm)
400

Zásobníky
pro BASIC70- a MULTIplus- police
pro skladování malých a volně ložených dílů
zásobníky jsou umístněny na polici
skládá se z předního a zadního dílu a 2 bočních desek
výška vpředu 100 mm, vzadu 200 mm
pro optimální rozdělení je možné navýšení dělících plechů
pozink

Hák na police
k zavěšení polic v zásuvném systému polic
každá police potřebuje 4 ks
pozink
obj.č.
4963 500 015

označení
hák na police

Dělící plechy
Popisovací lišta (pro každou dílčí polici)
skenovací lišta pro BASIC70- a MULTIplus-police

pro násypné zásobníky
k optimálnímu rozložení materiálu
výška vpředu 100 mm, vzadu 200 mm
pozink

samolepící, transparentní
pro 25 a 30 mm vysoké popisovací štítky

obj.č.
4963 400

skenovací lišta

délka
mm
1.000

4963 400 001

skenovací lišta

750
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označení

obj.č.

označení

4963 300 001

násypné zásobníky s 5 dělícími plechy

hloubka
mm
400

4963 500 011

přídavný dělič pro násypné zásobníky

400

Oddělovací rámy

Montáž na stěnu
stabilní provedení
nezbytné pro zvýšení stability regálů v poměru výška-hloubka větší/stejné 5:1
dodává se bez šroubů a hmoždinek
pozink

obj.č.
4963 500 024

označení

délka
mm
400

oddělovací rámy pozink

obj.č.
4963 500 016

označení
montáž na stěnu

Dělící plech
pro MULTIplus-police
rozdělení polic pro optimální uskladnění malých dílů
plus
jednoduché vložení mezi dvě police díky MULTI -		
systémovému děrování
pozink
obj.č.

označení
dělící plech

výška
(mm)
300

hloubka
(mm)
400

4963 400 300
4963 400 400

bal
4 ks

dělící plech

400

400

4 ks

Držák závitových tyčí
pro skladování dlouhého materiálu, například závitových tyčí, profilů
a pásů
k našroubování na TG- profilových rámů
skládá se z horního a spodního dílu

obj.č.
4963 300 005
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označení
držák závitových tyčí

šířka
(mm)
400

Pro dvojité regály

nové

Spony
pro dvojité regály
pro připojovací svorky T-profilů u dvojitých regálů

Spojovací plech
pro křížovou výztuhu
pro montáž křížových výztuh u dvojitých regálů
obj.č.

označení

4963 500 025

spona

4963 500 026

spojovací plech
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Stěny z drátěné mřížky

nové

Drátěná mřížka - boční stěny
pro základní a přístavné regály
míry 50 x 50 x 3 mm
včetně připevňovacích háků
lesklý pozink

Drátěná mřížka- zadní stěny
pro základní a přístavné regály
míry 50 x 50 x 3 mm
včetně upevňovacích háků
lesklý pozink

obj.č.

označení

4963 500 017

drátěná mřížka-zadní stěna

míry
(mm)
1.950 x 900

4963 500 018
4963 500 019

drátěná mřížka-zadní stěna
drátěná mřížka-postranní stěna

1.950 x 650
1.950 x 350

varianty
pro 1 m široký regál
pro 750 mm široký regál
pro obě varianty
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