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Tип
размери

(мм)
дебелина 

(мм)
товар.

(кг)
цена (лв)
без  ДДС

цена (лв)
с ДДС

7921 1800 x 1100 38 706 197,25 236,70
7944 2700 x 1100 38 1059 298,25 357,90
7922 3600 x 1100 38 1413 397,08 476,50
7945 2700 x 800 38 2811 217,83 261,40

ПДЧ плотове за стелаж

- Ъглова рамка на капака в жълто-черен вариант на сигнал.

- Доставя се с монтажни аксесоари.

- За защита на редовете на 
рафтовете.

- За единичен или двоен стелаж.

- Височина 400 мм.

- За рафтове с дълбочина 800 mm 
или 1100 mm.

Рамка за защита на рафта на стелажаЗащитна рамка L образнаЗащитна рамка U образна

Защитни рамки

НОВОПАЛЕТНИ СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ

- Модерна система за рафтове за видимо и икономично съхранение.

- Прибиращи се греди с издърпваща се ключалка гарантират бърз и лесен монтаж.

- Стелажите се доставят в разглобено състояние. По желание на клиента той може да бъде доставен в комплект с транспорт и монтаж.

- Тази стелажна система може да се доставя в други размери и товароносимост.

- Стелажите са от поцинкована рамка, гредите са с прахово покритие RAL 2001.

- Проектирани в сигнални цветове жълто-черно и бяло-червено.

- Защита на колоните на стелажа.

- Доставят се с анкерни болтове.

- Височина 400 мм.

* Tиp 3290 жълто-черно

Възможност
за доставка 
с рафтове от
стоманени решетки.

Дълбочинно подреждане. Tип: 4806 В случаите на напречно
складиране е необходимо
да се използват
допълнително носачи за
дълбочинно скла-диране за
всяко палетомясто.
Кат. номер: 4806

Кат. номер: 4806 (чифт)
(1 чифт = 1 палетомясто)

Тип: 3290Тип: 7866

Tип
дълбочина 

на стелаж (мм)
височина x дълбочина

(mm)
цена (лв)
без  ДДС

цена (лв)
с ДДС

7867 1x 800 400 x 800 232,08 278,50
7868 1x 1100 400 x 1100 290,00 348,00
7869 2x 800 400 x 1800 429,83 515,80
7870 2x 1100 400 x 2400 502,33 602,80

135,83
c ДДС: 163,00

81,33
c ДДС: 97,60

110,58
c ДДС: 132,70
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