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Podesty
Wolnostojące
Visit www.dexionpolska.pl/Produkty-Kategoria/Magazynowanie-i-obszar-roboczy/Podest-Wolnostojacy/ for the latest information.
Jeżeli chcecie Państwo lepiej wykorzystać przestrzeń w magazynie Podesty Wolnostojące is a product in
the category
lub zwiekszyć bezpieczeństwo i ochronę pracowników to istnieje
szereg systemów i produktów pomocnych w tym zadaniu.
Magazynowanie i Obszar
Podesty zapewniają dodatkową przestrzeń, natomiast systemy
siatek mogą chronić pracowników. Ład w magazynie i szybką
lokalizację towarów zapewnia właściwy system oznakowania.

Roboczy

Podesty Wolnostojące
Panele i Półki Siatkowe
Siatki Zabezpieczające
Please visit www.dexionpolska.pl to see our other
products.
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Opis

Podesty wolnostojące Dexion umożliwiają, w sposób
ekonomiczny, stworzenie dodatkowej powierzchni w istniejących
budynkach. Lekka w swojej konstrukcji, ale wytrzymała struktura
słupów i belek podporowych, umożliwia budowę bardzo
wytrzymałych podłóg. Standardowe obciążenie do 1000 kg/m2 i
rozstaw słupów do 10m, czyni podesty Dexion odpowiednimi dla
każdego użytkownika.
Dostępne z wysokiej jakości schodami, stabilnymi poręczami i 3
różnymi typami bramek paletowych, podesty Dexion są doskonałą
ekonomiczną alternatywą dla konstrukcji z betonu. Podłogi pomostowe
Dexion umożliwiają również łatwy demontaż i wprowadzanie zmian
konstrukcyjnych.
Podłogi podestowe Dexion to:
Rozwiązanie bardziej ekonomiczne niż konstrukcje betonowe
Łatwość i szybkość montażu
Możliwość demontażu, przenoszenia i rekonfiguracji
Łatwość montażu w istniejących budynkach
Przepuszczanie światła z podłogami z kratownicy
Konstrukcja wolnostojąca, nie obciąża słupów budynku
Minimalne dodatkowe obciążenie fundamentów budynku
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Polecane Produkty
Regały Półkowe Standardowe
Regały Półkowe Przesuwne
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Akcesoria
Poręcze
Pracownicy muszą pracować w bezpiecznym środowisku. Bardzo
ważnym aspektem jest więc zapewnienie stabilnych poręczy wokół
każdej podniesionej podłogi, zgodnych ze wszelkimi obowiązującymi
normami i przepisami.
• Poręcze są trwale zamocowane do podłogi.
• Poręcze składają się z poręczy górnej, belki środkowej i listwy
przypodłogowej.
• Wszystkie otwarcia mocowane w poręczach są zabezpieczone.
Poręcze podestów Dexion nie tylko spełniają wszystkie te wymagania,
ale są również ergonomicznie wyprofilowane bez ostrych elementów
czy krawędzi. Wszystkie narożniki są zaokrąglone, poręcz zapewnia
mocny uchwyt a całość jest zabezpieczona wytrzymałymi na
zarysowania farbami proszkowymi.

Schody
Schody są dopasowane do poręczy podestów. Posiadają własne poręcze po obu stronach, tworzące
bezpieczne klatki schodowe. Dostępne są schody w różnych szerokościach, o różnych kątach nachylenia i z
różnymi typami stopni.

Bramki paletowe
Bramka uchylna zapewnia solidne zabezpieczenie. Ponieważ bramka zamyka się automatycznie dzięki
wbudowanemu w zawiasy systemowi sprężynowemu, jest zawsze bezpiecznie zamknięta. Wstawiając
paletę, operator wózka przepycha nią uchylną bramkę, kiedy paleta jest zabierana bramka zamyka się
automatycznie.
Bramka podnoszona zapewnia największe bezpieczeństwo, niezależnie czy jest otwarta czy zamknięta,
zawsze będzie zabezpieczona.
Windy przemysłowe
Zamiast lub w połączeniu z bramkami paletowymi, można efektywnie transportować towary windami. Szyby
wind są zabezpieczone siatkami a same windy można przywoływać z każdego poziomu. Posiadają one różne
funkcje zabezpieczające, opcje i możliwości. Są dostępne w różnych klasach wagowych i rozmiarowych.

Rodzaje Podłogi
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Rodzaje Podłogi
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Jak wybrać odpowiednią
podłogę?
Zarówno w konstrukcjach podestowych, wielopoziomowych półkowych
jak i paletowych, istnieje bardzo wiele dostępnych rodzajów podłóg.
Bardzo ważne są zarówno częstotliwość użytkowania, wymagania
przeciw pożarowe jak i obecność lub brak urządzeń transportu
wewnętrznego.
Płyty podłogowe wiórowe (grubość 38 mm.)
Dostępne i trwałe rozwiązanie standardowe. Opcjonalnie dostępne z
białym wykończeniem dla optymalnego odbijania światła. Powierzchnia
górna może pozostać surowa lub wykończona powłokami
antypoślizgowymi lub dekoracyjnymi.
Kratownice stalowe
Korzyścią zastosowania podłóg z kratownic jest możliwość doświetlania światłem dziennym niższych
poziomów.
Inspekcja ppoż. może niekiedy wymagać takich podłóg w obiektach z detektorami dymu i spryskiwaczami.
Stalowe kratownice są bardzo wytrzymałe, trwałe w użytkowaniu i odpowiednie do stosowania z wózkami
transportowymi (przy zastosowaniu gęstych oczek).
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