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REGÁLY NA SKLADOVANIE DISKOV A PNEUMATÍK,
REGÁLOVÝ STÔL

Regály na skladovanie diskov
- Špeciálne navrhnutý regál na skladovanie

diskov osobných automobilov.

- Nosníky sú tvarované tak, aby disky držali
v kolmej polohe. Bočné výstuhy zabraňujú
vypadnutiu diskov.

- Kompletne vyrobené z pozinkovaných
profilov.

- Jednoduchá montáž bez skrutkových
spojov.

- K základnému regálu je možné dokúpiť
prístavbové pole.

Regály na skladovanie pneu
- Špeciálne navrhnutý regál na skladovanie

pneu pre osobné automobily.

- Nosníky sú tvarované tak, aby
nepoškodzovali pneumatiky aj pri
dlhšom skladovaní. Bočné výstuhy
zabraňujú vypadnutiu pneumatík.

- Kompletne vyrobené z pozinkovaných
profilov. Jednoduchá montáž bez
skrutkových spojov.

- K základnému regálu je možné dokúpiť
prístavbové pole.

- Jednoduchá montáž
prostredníctvom zásuvného
systému (bezskrutkové
spojenie).

- Police prestaviteľné v rastri
50 mm.

- Pozinkované stojky
a nosníky.

- Nosnosť police 400 kg,
drevotriesková polica 19 mm.

- Pracovná plocha v praktickej
výške 970 mm.

- Možnosť ukotvenia.

Regálový stôl
- Praktický pomocník vhodný do dielní, skladov, predajní.

- Možnosť využiť ako samostatné pracovisko s veľkou stabilitou,
variabilitou a množstvom odkladacích plôch.

- Jednoduchá kombinácia pracovného stola s regálom. 

HLAVNÉ ROZMERY
š x hl x v (mm)

NOSNOSŤ
POSCHODIA (kg)

POČET
POSCHODÍ

TYP
CENA
(EUR)

TYP
CENA
(EUR)

1000 x 300 x 2000 150 4 3568 144,00 3569 106,00

ZÁKLADNÉ POLE PRÍSTAVBOVÉ POLE

HLAVNÉ ROZMERY
š x hl x v (mm)

NOSNOSŤ
POSCHODIA (kg)

POČET
POSCHODÍ

TYP
CENA
(EUR)

TYP
CENA
(EUR)

1000 x 400 x 2000 150 3 3585 134,00 3586 93,00
2056 x 400 x 2000 400 3 3587 338,00 3588 296,00

ZÁKLADNÉ POLE PRÍSTAVBOVÉ POLERegály - pneu

Regály - disky

Nosnosť police 400 kg

TYP NÁZOV
HLAVNÉ ROZMERY

š x hl x v (mm)
POČET 
POLÍC

CENA 
(EUR)

3622 Regálový stôl 2000 x 800 x 970 2 361,00
3623 Regál. stôl s nadstavbou 2000 x 800 x 1970 4 617,00

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