
PALETOVÝ REGÁL OMEGA



PALETOVÝ REGÁL OMEGA

EAB vyvinula zcela nový paletový regál s 

názvem Omega. Omega je moderní pale-

tový regál splňující nové evropské normy a 

standardy.

LOG PLUS
Stále více lidi si uvědomuje hodnotu a výz-

nam racionálního a dobře fungujícího skla-

dového systému.  Ve kterém se efektivně 

snoubí inteligentní řešení s odolným a plně 

funkčním skladovacím zařízením.

EAB vám nabízí kompletní řešení. Ve 

většině případů adaptujeme naše stan-

dardní výrobky na vaše specifické potřeby 

a požadavky. Tento komplexní balíček 

vám umožní optimálně využít váš skladový 

prostor. 

EAB Built to last.
EAB Vyvinuto pro odolnost Trvanlivost a 

odolnous jsou charakteristickými vlastnostmi 

EAB. Naše pozornost a myšlení zaměřené 

na detail a kvalitu myšlení je součástí 

všeho, co děláme. Od výběru materiálu, 

dodávky až po montáž. Trvanlivost také 

zahrnuje vztahy, které máme s našimi 

zákazníky, dodavateli i zaměstnanci.

Splňuje nové standardy EU



DOPLŃKY A VOLITELNÉ VYBAVENÍ -  OMEGA

Ochrana bočního rámu - výška 400 mm
- pro vnější stojiny a do uliček. Pro 
jednořadé i dvouřadé provedení regálu.

Ochrana stojiny - výška 400 mm
- k instalaci do podlahy.

Ochrana stojiny - výška 400 mm s PU 
odpružením - k instalaci do podlahy.

Zesílení stojiny 90/110 vysoké - 
fixuje se spolu s rukávovou patkou. 
Poskytuje nejlepší možnou ochranu 
nejexponovanější části rámu aniž by za-
bíralo extra místo. Výška 760 mm.

Zesílení stojiny 90/110 vysoké - přední 
provedení - fixuje se před stojinu. 
Poskytuje nejlepší možnou ochranu 
nejexponovanější části rámu aniž by 
zabíralo extra místo. Výška 760 mm.

Zesílení stojiny 90/110 nízké - fixuje se 
spolu s rukávovou patkou. Poskytuje skvělou 
ochranu pro montážní části rámu aniž by 
zabíralo extra místo. Výška 150 mm.

Paletová zarážka horizontální - 
zabraňuje uložení palety příliš hluboko.

Paletová zarážka vertikální - zabraňuje 
uložení palety příliš hluboko.

Rukávová patka - zajišťuje skvělou fixaci 
do podlahy a výborně chrání spodní část 
stojiny.

SplňujE nové standardy EU
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+ Vielfalt an Standardprodukten

+ 5 Jahre Garantie auf unsere Produkte

+ Konzept, Projektmanagement, Zusammenbau und Montage

+ Unsere Produkte werden rigoros getestet und verbessert

+ Ein Ansprechpartner für die ganze Projektdauer

+ Produktion und Entwicklung aller Systeme unter einem Dach

+ Umfangreiche Erfahrung und fundiertes Know-how mit 

       Stahlkonstruktionen (wertvolles Know-how auch aus 

    unzähligen Lagerausstattungsprojekten)

+ Alles zur rechten Zeit. Wir stellen Fragen, die sich ergeben, 

    bevor wir unser Angebot erstellen um unnötige Zusatzkosten 

      zu vermeiden

+ Eigenes Testlabor im Haus um die Systeme zu prüfen

+ Wir glauben an langfristige und nachhaltige PartnerschaftenMedunková 608/46, 103 Praha 10 Kolovraty,  CZ  
MOB +420 602 532 038 www.eab. info

EAB vyrábí a dodává: Paletové regály, vjezdové regály, bezuličkový skladovací,

systém Radioshuttle™, spádové regály, výsuvné pozice a police, stromečkové regály,

regály timber racking pro dlouhý materiál, vertikální regály, modulární policové skladovací systémy,

ochranné systémy a plastové přepravky.

Fakta

Paletový regál Omega od EAB je 
založený na zcela nové konstrukci.
Absolutní prim zde hraje bezpečnost a 
výkon.
Celý regál se skládá pouze ze dvou 
komponentů - rámů a nosníků.
Stabilita je zajištěna rámy. 
 
Bezpečnostní kritéria
Paletový regál EAB splňuje nové 
standardy a normy EU, SS-EN 15512, 
SS-EN 15620, SS-EN 15629 a SS-EN 
15635

Povrchová úprava
Rámy jsou pozinkovány; nosníky 
a doplňky jsou lakovány extra tvr-
dou práškovou barvou v oranžovém 
odstínu.

Způsob dodání
Rámy jsou dodávány kompletní 
včetně horizontálního a diagonálního 
zavětrování, patek, šroubů a matek.
Součástí každé dodávky je instalační 
návod. Montáž je tak velmi jednodu-
chá. Nosníky jsou dodávány kom-
pletní včetně bezpečnostních zámků. 
Součástí každé dodávky je rovněž 
kapacitní štítek, který je nutné isntalo-
vat na viditelném místě.

+	 Široká	nabídka	standardních	produktů

+ 5-letá záruka

+ U c e l e n ý  k o n c e p t ,  p r o j e k t o v ý  m a n a g e m e n t , 
 výroba a konstrukce, instalace

+ Odzkoušené a otestované produkty

+ 1 projektový leader = 1 kontaktní osoba pro celý projekt

+	 Výroba	a	vývoj	produktů	na	jednom	místě

+ Rozsáhlé zkušenosti a solidní know-how v ocelových  
	 konstrukcích	(velmi	ceněné	know-how	díky	velkému	počtu	 
	 realizovanch	projektů)

+	 Vše	 v	 rozumném	čase	a	 včas.	Klademe	spousty	 otázek		
	 před	tím,	než	vám	předložíme	nabídku.	Tím	eliminujeme	 
	 nepotřebné	extra	náklady.

+ Vlastní testovací divize

+	 Přístup	 s	 filozofií	 dlouhodobé	 spolupráce	 a	 vztahů 
 v businessu i se zákazníky 

TECHNICKÉ DETAILY                      PALETOVÝ REGÁL OMEGA

  ROZMĚRY NOSNOSTI

A Rám, výška 1000 - 12000 mm 

B Rám, hloubka 500, 800, 1100, 1250, 1500 mm 

C Stojina, šířka 90 mm 10000 kg, 14000 kg

 Stojina, šířka 110 mm 20000 kg, 25000 kg

D Nosník, délka/výška 950 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (pro palety manipulované z 1850 mm / Z100 mm 2x1000 kg 

 krátké strany) 2300 mm / Z100 mm 2x1000 kg

  2750 mm / Z100 mm 3x550 kg

  2750 mm / Z115 mm 3x750 kg

  2750 mm / Z140 mm 3x1000 kg

  3600 mm / Z160 mm 4x800 kg

  3600 mm / Z160 mm 4x1000 kg  

D Nosník, délka/výška 1350 mm / Z100 mm 1x1000 kg

    (pro palety manipulované z dlouhé 2650 mm/ Z115 mm 2x1150 kg 

 strany)  


