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TYP
HL. ROZMERY

(mm)
HRÚBKA

(mm)
NOSNOSŤ 

(kg)
CENA
(EUR)

7921 1800 x 1100 38 706 79,00
7944 2700 x 1100 38 1059 118,00
7922 3600 x 1100 38 1413 161,00
7945 2700 x 800 38 2811 86,00

Drevotriesková doska s ukladacím Z-plechom

- Rohový kryt rámu v signálnom žlto-čiernom prevedení.

- Dodávaný vrátane montážneho príslušenstva.

- Na ochranu regálového radu.

- Pre jednoduchý alebo dvojitý druh 
regála.

- Výška 400 mm.

- Pre hĺbku regála 800 mm 
alebo 1100 mm.

Ochranná stena rámu pre čelá regálového raduOchranný kryt rámu v tvare L

43,00
Ochranný kryt rámu v tvare U

Ochranné kryty

61,00

PALETOVÉ REGÁLY STAVEBNICOVÉ

- Moderný regálový systém umožňujúci prehľadné a úsporné skladovanie.

- Zasúvateľné nosníky s poistkou proti vytiahnutiu zabezpečujú rýchlu a jednoduchú montáž.

- Regály sú dodávané v rozloženom stave. Na želanie zákazníka je možné dodať kompletne s dopravou a montážou.

- Tento regálový systém je možné dodať aj s inými rozmermi a nosnosťami.

- Regály sú tvorené z pozinkovaných rámov, nosníky majú povrchovú úpravu práškovou farbou RAL 2001.

- Prevedenie v signálnych farbách žlto-čiernej a bielo-červenej.

- Na ochranu rámových stojok.

- Dodávané vrátane kotevných skrutiek.

- Výška 400 mm.

* Typ 3290 Len v žlto-čiernom prevedení.

Možnosť dodania
aj s policami
z oceľových roštov.

Hĺbkové uloženie.    Typ: 4806 V prípade priečneho
skladovania je nutné používať
samonosné palety. Pokiaľ to
tak nie je, je nutné doobjednať
na každé paletové miesto
na nosníkoch hĺbkové uloženie
Typ: 4806.

Typ: 4806 (pár)
(1 pár = 1 palet. miesto)

31,00

Typ: 3290Typ: 7866

TYP
HĽBKA REGÁLA

(mm)
VÝŠKA x HĹBKA

(mm)
CENA
(EUR)

7867 1x 800 400 x 800 92,00
7868 1x 1100 400 x 1100 113,00
7869 2x 800 400 x 1800 170,00
7870 2x 1100 400 x 2400 202,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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