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Policové systémy společnosti EAB jsou mimořádně stabilní – nepohybují se do stran, ani dozadu či dopředu. Tajemství spočívá v inteligentním 

designu jak stojin, tak i konců a polic: konzolové desky stabilizují konce skrz spodní rám. Důmyslné držáky fixují police ve správné poloze. 

Podélně pohyblivé profily boxů zajišťují nosnost a také určitou míru flexibility v policích. Jinými slovy, jde o stabilní řešení, které opravdu 

vydrží, a to jak v malém, tak i ve velkém vychystávacím skladu.

Regály mohou být dodávány s různými 

hloubkami polic, různými výškami rámu a 

s otevřenými nebo uzavřenými konci a 

zády. Bez ohledu na to, jak si přejete, aby 

ten váš vypadal, věřte nám, že dorazí tak, 

jak jsme slíbili. Veškeré doplňky si vyrábí-

me sami v naší továrně zde ve Småland-

stenaru. Máme tak plnou kontrolu nad 

celým procesem – od kreslicího prkna až 

po hotové balení s vaším jménem na štítku 

s adresou.

Úložné řešení pro velmi úzké prostory

Využívá na maximum výšku skladovacího 

prostoru a řeší skladování ve velice úzkých 

prostorách, odkud se zboží vyzvedává 

pomocí vysokozdvižného vozíku.

 

Pojízdné policové regály

Policový systém namontovaný na 

mobilních vozících poskytuje kompaktní, 

nicméně vysoce přístupný úložný prostor. 

Vozíky jezdí po kolejnicích a snadno se 

ovládají pomocí volantu.

Mezanin

Další alternativou jak využít výšku stropu 

je vybudování mezaninu a tím tedy 

získání dalšího podlaží . Nad policovým 

regálem je vztyčeno patro. Na nové 

úrovni patra je nyní možné umístit další 

policové regály nebo je využít pro 

stohování zboží – velmi ekonomický 

způsob, jak zdvojnásobit vaši skladovací 

plochu.

Mezanin
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Úložné řešení pro velmi úzké prostory Pojízdné policové regály

Základní sokl a přední/zadní zarážka Zásuvkové jednotky

Policové regály s plastovými zásobníkyPolicové regály s dveřmi

Dělicí přepážky

Jednotlivá sekce
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EAB vyrábí a dodává: Paletové regály, vjezdové regály, Radioshuttle®, spádové regály, 

PushBack regály GTS, paletové výsuvy, konzolové regály, regály na řezivo, 

vertikální regály, modulární policové systémy, ochranné systémy a plastové zásobníky.

Fakta

Bezpečnostní požadavky
Regály EAB splňují všechny bezpečnostní 
požadavky skandinávské normy INSTA 251 
(švédské označení SS 2241) a evropské 
normy SS-EN 15635.

Povrchová úprava
Police, boční panely, zadní panely a dělicí 
přepážky se dodávají pozinkované. Stojiny 
jsou natřeny tmavě šedou barvou. Rámové 
výztuhy pro boční a základní desku a zadní 
zarážka jsou pozinkované.

Způsob dodání
Policové regály jsou dodávány kompletní se 
stojinami, rámovou výztuhou, policemi, 
držáky polic a šrouby. Pokyny, které jsou 
součástí každé dodávky, činí ze sestavení a 
montáže jednoduchou záležitost.

EAB Built to last.
Trvanlivost je rozpoznávacím znakem 
společnosti EAB. Naše pozornost k detailům 
a to, jak přemýšlíme o kvalitě prostupují 
vším, co děláme, a to od výběru materiálu 
až po výrobu, dodávku a montáž. Trvanlivost 
také zahrnuje vztahy, které máme s našimi 
zákazníky, dodavateli a zaměstnanci.

TECHNICKÉ ÚDAJE MODULÁRNÍ POLICOVÉ REGÁLY

  ROZMĚRY MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

A Výška rámu 2000, 2500, 3000 mm

B Hloubka police 300, 400, 500, 600 mm

C Šířka základního pole 1060 mm (při šířce police 1000 mm)

D Nastavené pole 1010 mm (při šířce police 1000 mm)

Police, šířka / max zatížení 750, 1000 mm 200 kg, rovnoměrně rozdělené

Police, šířka / max zatížení 1300 mm 120 kg, rovnoměrně rozdělené

Police, výška 30 mm

Max zatížení na oddíl  1500 kg se standardní výztuhou

Boční panel, výška 2000, 2500, 3000 mm

Zadní panel, výška 2000, 2500, 3000 mm

Dělicí přepážka, výška 200 mm

Základový sokl, výška H: 40 mm

Čelo, výška H: 55 mm

Dvířka, výška*šířka  B x H: 1000 x 2000 mm

Zásuvka, výška*šířka*hloubka L x H x D: 915 x 95 x 400/500 mm

SE-333 33 SMÅLANDSSTENAR 

Tel  +420 602 532 038

www.cz.eab.eu

+  Široká nabídka standardních výrobků

+  5 letá záruka

+  Ucelený koncept, projektový management, konstrukce a montáž

+  Vyzkoušené a osvědčené výrobky

+  Jeden vedoucí projektu = jediná kontaktní osoba po celou dobu    

 projektu

+  Výroba a vývoj výrobků na stejném místě

+  Rozsáhlé zkušenosti a solidní know-how v oblasti ocelových   

 regálových konstrukcí (cenné know-how díky velkému 

 počtu realizovaných projektů)

+  Vše v rozumném čase. Klademe spousty otázek před tím, než  

 předložíme naši nabídku. Tím eliminujeme zbytečné dodatečné  

 náklady.

+  Vlastní testovací divize

+  Přístup s filozofií dlouhodobé spolupráce a vztahů v businessu i  

 se zákazníky


