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Modulový regálový systém SUPER 456 je určen především pro skladování
palet a beden, ale i nejrůznějšího volně loženého zboží. Regály jsou vhodné
jak pro příhradové a vjezdové paletové regály, tak i pro policové regály pro
vysoká zatížení. V neposlední řadě se výborně hodí pro výstavbu skladových
plošin a patrových skladů. Předností regálů SUPER 456 je vysoká stabilita
a pevnost, oddolnost, životnost a variabilita regálových sestav.



e cz-regály. GSM: 775 680 805

287 76 Chotusice
info@e-regaly.cz tel: 2
www.e-regaly.cz fax: 226 015 826

775 331 450
22 364 925

e cz-regály. GSM: 775 680 805

287 76 Chotusice
info@e-regaly.cz tel: 2
www.e-regaly.cz fax: 226 015 826

775 331 450
22 364 925

Vlastnosti regálu

čen především pro skladování palet,
beden a volně loženého zboží

řestavení
ukládacích nosníků po 33 mm
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Modulová stavebnicová konstrukce
Ur

Možnost výškového p

Obsluha ručn nebo obslužn m prostředkem
Výška regálů od 2000 mm do 7000 mm
Šířka sloupce 1800 – 3600 mm
Hloubka regálů 600 – 1200 mm
Nosnost buňky do 5000 kg
Vhodný do skladů, prodejních skladů
a průmyslových objektů
Ideální pro skladové plošiny, mezipatra
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Všechny konstrukčn prvky reg lov ch
konstrukc jsou vyr běny z certifikovaných
ocelí, příslušné kvality. Výroba je realizována
na plně automatizovaných výrobních linkách.
Firma Metalsistem pracuje v systému řízení
kontroly a jakosti ve shodě s nařízením
norem ISO 9000.
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Přednosti regálu

ysoká stabilita a pevnost
ariabilnost regálových sestav
ednoduchá montáž a p
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J řestavění
Škála rozměrů a nosností konstrukčních prvků
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