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REGÁLOVÉ  SYSTÉMY 
 
Stavebnicové regály: 
 
Hlavní částí regálu je 6-ti příčkový (rozteč 300mm) nebo 11-ti příčkový (rozteč 150mm) základ, 
který je uprostřed stojiny opatřen otvorem pro přichycení ke stěně boxu. Jestliže nelze základ 
uchytit ke stěně, fixuje se regál pomocí výztuhy.  
Základ regálu je opatřen regulovatelnými šrouby pro vyrovnání případné nerovnosti podlahy.  
Základní sestavu tvoří dva základy a plata. Plata jsou dodávány ve třech šířkách. Systém 
umožňuje postavení regálů do „L“ nebo „U“ pomocí rohových příchytek. Sestavu lze doplnit 
nosičem s háky pro skladování zboží ve visu. 
Regálový systém má široký okruh využití. Především je určen pro chladící a mrazicí boxy, 
kuchyně, pekárny, sklady potravin, ale i jiné potravinářské i nepotravinářské provozy. 

 
o Materiál: korozivzdorná ocel 
o Výška základu regálu: 1900mm (možno upravit) 
o Hloubka základu regálu: 500mm 
o Hloubka plat: 440mm 
o Šířka plat a nosičů háků: 500mm, 880mm, 1000mm 
o Nosnost plat: 500mm=100kg, 880mm=90kg, 1000mm=80kg, max. 6 pater, rohové spoje 50kg 
      (nosnost plat při rovnoměrné rozložené zátěži na celou plochu plata) 
 

                                          
 
 
Závěsný systém na maso: 
 
Závěsný systém na maso se skládá ze stojin, nosníku (plochá tyč), konzolí a háků pro skladování 
zboží ve visu. Stojiny jsou přichyceny ke stropu a podlaze boxu šrouby.  
Závěsný systém má široký okruh využití. Především je určen pro chladící a mrazicí boxy, 
kuchyně, sklady potravin, ale i jiné potravinářské provozy pro uskladnění masa a uzenin. 

 
o Materiál: korozivzdorná ocel 
o Výška stojin: 2000mm, 2200mm, 2400mm (možno upravit) 
o Nosnost: bude upřesněna dle provedení 
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Konzolové regály: 
 
Konzolový regál se skládá ze stojin a polic. Police jsou výškově stavitelné po 50mm. Stojiny jsou 
přichyceny ke stěně boxu šrouby.  
Konzolový regál má široký okruh využití. Především je určen pro chladící a mrazicí boxy, 
kuchyně, pekárny, sklady potravin, ale i jiné potravinářské i nepotravinářské provozy. 

 
o Materiál: korozivzdorná ocel 
o Výška stojin: 1995mm, 2195mm (možno upravit) 
o Hloubka polic: 430mm 
o Šířka polic: 457mm, 957mm, 1457mm  
o Nosnost polic: 457mm=50kg, 957mm=60kg, 1457mm=90kg, max. 5 pater, stojina na podlaze 
      (nosnost polic při rovnoměrné rozložené zátěži na celou plochu police) 
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Sídlo firmy :  Obchodně-technické oddělení : 
� Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou � Plzeňská 59, 150 00  Praha 5 
� 315 619 111,606 610 066 � 257 314 759 
Fax 315 619 999 Fax: 257 314 758 

 E-mail: prodej@horak-bros.com E-mail: oto@horak-bros.com 
http://www.horak-bros.com 

 


