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Visit www.dexionpolska.pl/Produkty-Kategoria/Regaly-Polkowe/regaly-polkowe-pietrowe/ for the latest information.
Z szerokiego asortymentu regałów półkowych mamy
rozwiązania pasujące do różnych potrzeb. Możemy
zaoferować kompleksowe rozwiązania dla przechowywania
małych elementów.

Regały Półkowe Piętrowe is a product
in the category

Regały Półkowe
Regały Półkowe Standardowe
Regały Hi280 - Wąski Korytarz
Regały Półkowe Przesuwne
Regały Półkowe Piętrowe
Regały Półkowe Medium Span
Pojemniki Magazynowe
Regały Półkowe Przepływowe
Regały Półkowe Longspan

Regały półkowe dobieramy w zależności od obciążeń
i wymaganych wymiarów. Szeroka gama akcesoriów sprawia, że
nasz system regałów półkowych można zastosować do różnych
typów towarów. Niezwykle stabilna konstrukcja zaczepowa regałów
Hi 280 ułatwi szybką rekonfigurację półek bez dodatkowych
narzędzi.
Trwałość i stabilność konstrukcji Hi 280 umożliwia budowę
systemów wielopoziomowych.

Please visit www.dexionpolska.pl to see our other
products.

Regały Półkowe › Regały Półkowe Piętrowe
>

Regały Piętrowe

Regały piętrowe Hi 280 to system regalów wielopoziomowych
z dzielącą podłogą, budowany z dwoma lub więcej poziomami.
Dolny poziom stanowi podporę dla konstrukcji podłogi. Stosuje
się wzmocnione słupy, które przenoszą obciążenie podłogi.
Regały w zabudowie wielopoziomowej zwane antresolami są
często używane w dużych magazynach części zamiennych lub tam
gdzie składuje się duże ilości wolno rotujących przedmiotów.
Podstawą instalacji wielopoziomowej są standardowe elementy regałów
półkowych Hi 280. Wykorzystuje się standardowe słupy odpowiednio
dobrane dla przenoszenia zwiększonego obciążenia. Istnieją dwie
metody budowy instalacji. Można zastosować długie słupy i doczepiane
do nich podłogi, lub krótkie słupy przedzielane płytą podłogową.
Poszczególne poziomy są połączone ze sobą za pomocą schodów,
wind lub systemu przenośników.

Szybka wycena do składowania drobnych
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Szybka wycena do składowania drobnych
elementów »

Opis
Idea systemu oparta jest na dobrze znanych regałach półkowych Hi 280
w zabudowie wielopoziomowej przedzielonych konstrukcją podłogi.
Budowa instalacji wymaga zastosowania elementów o dużej
indywidualnej nośności umożliwiających aranżację magazynu w
sposób optymalny. Pełna nośność systemu jest wykorzystywana na
składowanie.
Produkty wolno rotujące składowane są na najwyższych półkach
podczas gdy szybko rotujące na poziomach najniższych. Regały
piętrowe stosuje się w wielu firmach jako system optymalizujący
wykorzystanie różnych typów magazynów gdzie znajdują one wielorakie
zastosowania.

Specyfikacja
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Specyfikacja

Regały Półkowe › Regały Półkowe Piętrowe

Regały piętrowe wymagają bardzo szczegółowego projektu, w którym
uwzględnia się całkowite obciążenie system. Z tego powodu każda
instalacja jest zawsze projektowana indywidualnie w celu
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.
Poszczególne elementy są standardowymi elementami regałów
półkowych Hi 280. Ze względu na specyfikę instalacji i konieczność
przenoszenia większych obciążeń, cała instalacja jest dodatkowo
stabilizowana za pomocą stężeń, w ilościach dobieranych indywidualnie
w zależności od wysokości.

Wymiary
Wysokość do 15000 mm. Standardowo stosuje się dwa lub trzy
poziomy wliczając parter. Nie mniej dostarczaliśmy również
czteropoziomowe instalacje.

Wielkość
Zależy jedynie od potrzeb i wielkości budynku.

Obciążenie
Obciążenie wszystkich półek może być takie samo i wynosi do ok 400
kg.
Jednak całkowite obciążenie instalacji musi być zawsze indywidualnie
dobrane i sprawdzone.
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Akcesoria Hi280 - Standard
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Półka Hi280

Podziałka

Służy do przechowywania wszelkiego
rodzaju towarów i przedmiotów, tworząc
dodatkowe poziomy w sekcji regału.

Do pionowego składowania
towarów np. długich rur. Pozwala
na szybki i bezpośredni dostęp do
towarów.

Podziałka Półki

Podpórka U

Służy do przechowywania przedmiotów
oddzielne i tworzenia mniejszych
lokalizacji na półkach.

Dzieli sekcję na przedziały.

Belka Specjalna

Taca Wysuwana

Do składowania dużej wielkości towarów
w ekonomiczny, sposób bez
konieczności montażu dodatkowych
połek.

Stosowana jako biurko, stół
roboczy lub do czasowego
składowania mniejszych towarów.

Szuflada Wysuwana

Zestaw szuflad

Przechowywanie drobnych towarów lub
produktów. Tu, w połączeniu z małymi
pojemnikami z tworzyw sztucznych.

Szuflada pełnej szerokości lub
moduł podzielony na mniejsze
szuflady.

Zestaw Drzwi

Osłona Regału

Zestaw drzwi może stanowić odrębną
szafę, lub zamykać jedną sekcję w
pełnej lub częściowej wysokości

Chroni bok regału przed
uderzeniami.

Cokół Podstawy

Pojemniki Magazynowe

Cokół podstawy stosowany jest do
zakrycia odstępu między podłogą, a
najniżej położoną półką.

Porządkowanie składowania
drobnych przedmiotów. Więcej.

