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VERTIKÁLNÍ REGÁLY 

Dělicí přepážky

Podstava

Fakta

Vertikální regály EAB jsou praktickou 
možností, jak skladovat profily a trubky. 
Šetří spoustu místa a sklad bude 
otevřený a světlý.

Bezpečnostní požadavky
Paletové regály EAB splňují novou 
evropskou normu SS-EN 15635

Povrchová úprava
Rámy a přepážka jsou pozinkované, 
nosníky a doplňky jsou opatřeny 
práškovým nástřikem v tmavě šedé 
barvě.

Způsob dodání
Regál je dodáván kompletní se stojinami, 
výztuhami, nosníky, dělicími přepážkami 
a šrouby a maticemi. 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, od výběru 
materiálu až po výrobu, dodávku a 
montáž. Trvanlivost také zahrnuje vztahy, 
které máme s našimi zákazníky, 
dodavateli a zaměstnanci.TECHNICKÉ ÚDAJE VERTIKÁLNÍ REGÁLY

  Rozměry  Zatížení

A  Sekce šířka 1208 mm  400 kg/sekci

B  Rám výška 2500, 3500 mm 

Stojina šířka 90 mm 

C  Jednostranné, šířka 590 mm 

D  Oboustranné, šířka 1090 mm 

E  Dělicí přepážka délka 500 mm 

F  Nosník c/c otvor c/c 50 mm 

  

Podstava 

G  Délka 1296 mm 

I   Výška, H Hloubka I 182 - H 520   I   I 282 - H 510   I   I 1080 - H 445 mm

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.

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


