Regál s velkým
rozpětím LPR
Neuvěřitelně univerzální
regálový systém
pro profesionály
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PROS TOR PRO VA ŠE NÁPADY
O čem sní profesionálové: Univerzální regálové systémy LPR od firmy Brass umožňují
realizovat optimální řešení pro nejrůznější obory a případy použití.
Regálový systém LPR se již mnoho let osvědčuje při profesionálním použití, pokud jde o
s tabilitu, manipulaci, bezpečnost a flexibilitu – po celé Evropě. Mezitím jsme pro
naše zákazníky vyvinuli rozsáhlý program příslušenství. A když vám to nebude stačit,
v yvineme rádi speciální součásti podle vašich požadavků.
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Jednoduchá manipulace:
Traverzy s přivařenými háky
se zavěsí do profilu a zajistí
pojistnými kolíky

Základem systému LPR
je firmou Brass vyvinutý
systém profilů z ocelového
plechu tloušťky 2 mm
O pevnost se starají vzpěry
a šikmo uspořádané
děrování, které při zatížení
polic regál dodatečně
stabilizují
Na naší lince pro nanášení
práškové barvy jsou všechny
prvky opatřeny vysoce
k valitním, vzhledově odpo
vídajícím povlakem
Patky jsou přišroubovány
k podlaze
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Z ÁKL ADNÍ PRVK Y
Boční díly
Společně s traverzami tvoří základní konstrukci
každého regálu. Vodorovné a úhlopříčné výztuhy
přímo z továrny dodávají regálu pevnost. Jako
dodatečné zajištění jsou patky ukotveny v podlaze;
upevnění ke stěně se provádí podle potřeby.
Standardní velikosti
Výška

Hloubka [mm]

960 mm

475

575

625

750

1120 mm

475

575

625

750

1280 mm

475

575

625

750

1440 mm

475

575

625

750

1680 mm

475

575

625

750

2000 mm

475

575

625

750

2760 mm

475

575

625

750

3600 mm

475

575

625

750

4200 mm

475

575

625

750

4520 mm

475

575

625

750

5520 mm

475

575

625

750

Individuální výšky a hloubky na přání
Zatížení
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Max. zatížení pole (součet všech zatížení polic mezi
dvěma sloupy) u regálu LPR je 2.500 kg
Barvy
Rámové sloupy jsou na naší lince pro
nanášení práškové barvy opatřeny vysoce
kvalitním povlakem. K dodání jsou možné
všechny odstíny RAL.
Standardní barvy:
bílá
metalická antracitová
oranžová
Další barvy na přání

Standardní traverzy
Varianty

Standardní velikosti
Profil

Délka [mm]

RP 104 (Š 34, V 55 mm) *

1040 1280 2040 2540

RP 116 (Š 34, V 80 mm) *

1040 1280 2040 2540

RR 60/40 (Š 40, V 60 mm)

1040 1280 2040 2540

Rohový prvek RP 104

500

1000

Rohový prvek RP 116

500

1000

* plus úhelníková lišta, V 15 mm
Individuální délky na přání

ll Profily s úhelníkovou lištou, například pro
v kládání policových podlážek
ll Rohové prvky: levý + pravý díl traverzy k zavěšení
do sousedního regálu, pro rohové regály
ll Profily navazující nahoře, například pro stoly
s průběžnými deskami přes více regálových polí
ll Profily navazující dole, pro traverzy přímo
nad podlážkou
ll Profily ke zkracování samotným zákazníkem,
k nim držáky ve tvaru U s háky

Zatížení
max. zatížení police, na dvojici traverzy (příklady):
Profil

1280 mm

2540 mm

RP 104

1.150 kg

540 kg

RP 116

2.000 kg

1.100 kg
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Příslušenství

Regálová spojka k zavěšení,
pro dvojité regály s roztečí
10 nebo 20 cm

Regálová spojka k pevné
montáži, pro dvojité regály
s roztečí 10 cm

Profilová spojka pro stojany
se třemi patkami k přechodu
různě hlubokých regálů

Držáky tvaru U k zavěšení
trubkových profilů

Nastavitelné patky zabraňují
prověšení velmi dlouhých
traverz v prostoru patek

Podkládací desky k
vyrovnání nerovnosti
podlahy

Podlahové kotvy 110–160 mm
a šrouby do betonu

Nálepky s povoleným zatížením
podle zákonných předpisů

USPOŘ ÁDÁNÍ REGÁLU
S různými vkládacími podlážkami (viz vpravo dole)
lze LPR využít jako policový regál. Systém LPR
toho umí ale mnohem více: Široký sortiment nav
zájem přizpůsobených součástí umožňuje uplatnit
nekonečné možnosti při individuálním uspořádání
regálů.

Gondoly

nahoře: Stěnové gondoly se
zavěšují mezi traverzy
vpravo nahoře: Střední
gondoly (pro dvojité regály)
lze používat z obou stran;
jsou zavěšeny pomocí
adaptérů
vpravo: Zátky se závitem
se šroubovací patkou pro
opěru gondol
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Zadní stěny
Profil

Výška [mm]

Šířka [mm]

děrované

480

1000

1240

plné

480

1000

1240

Prvky zadní stěny k
zavěšení, s euro-děrováním
nebo bez něj

Do předsazených děrovaných
lišt lze zastrčit nebo nasadit
různé držáky

Policové prvky
vlevo: Policové rámy
k uložení policových
podlážek (např. dřevěných
desek, plechů, děrovaných
plechů), pro 3 šikmé polohy
vpravo: zesílené policové
rámy pro těžké předměty

vlevo: Policové prvky
k zavěšení, děrované nebo
bez děr
vpravo: Vkládací koše
k zavěšení, děrovaný plech
nebo drátěná mříž, s boční
stěnou nebo bez ní

Vkládací podlážky
Cenově výhodné desky OSB, vysoce kvalitní dřevo,
elegantní plechové podlážky nebo nosné mřížované
rošty – pomocí různých materiálů uspořádáte regá
ly podle svých speciálních požadavků.
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Dřevotřískové, OSB nebo KSB
desky lze snadno a flexibilně
upravit přímo u zákazníka.
Leží bezpečně na traverzách
a úhelníkové profily zabraňují
pohybu do strany.
Nosníky QL zabraňují
u hlubokých regálů
(750 mm) prověšení
p olicových podlážek
Plechové podlahové prvky s po
vrchovou ochranou práškovou
barvou, vedle ohnivzdorné
vkládací mříže, například pro
prostory se sprinklerovými
hasicími zařízeními
Pevné mřížové rošty,
v hodné pro velké zatížení

Na předsazených lištách lze
před příslušný regál zavěsit
zboží, informační tabule atd.

Na odsazených traverzách
se často upevňují vzorky
produktů, které se nemusí
vytahovat z regálu

Předřazené gondoly
Pomocí předřazených gondol můžete vytvořit zóny
s různými hloubkami regálu. Do jejich rastrových
profilů lze jako obvykle upevnit zadní stěny, policové
podlážky, držáky zboží atd.
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Předřazené gondoly po celé
výšce regálu; lze nastavit
přesnou hloubku

Moduly gondol k zavěšení ve
stěnových a středních gondolách.
Standardní hloubky: 200 / 300 mm;
standardní výška: 480 mm,
rozšiřitelná nasazením více modulů

Soklové lišty

Lišty na cenovky k nasazení
na nejspodnější traverzu

Šroubovací lišty na cenovky
jsou k dispozici v různých výškách
a délkách

Čelní strany
Po stranách zavěšené gondoly umožní využít také
čelní strany regálů. Do nejčastěji používaných
d vojitých regálů s hloubkou 475 mm jsou vhodné
prvky zadních stěn a policové prvky s šířkou 1000
mm (u 575 mm: prvky se šířkou 1250 mm).
Pro úzké čelní strany nabízíme zvláštní řešení.

nahoře: čelní gondola
vpravo nahoře: stabilní
konzola pro čelní strany
vpravo: malé odkládací
plochy pro úzké čelní strany

Ochranný oblouk
Předměty na nejvyšších úrovních regálu je
nutné zajistit po stranách proti pádu. Toto
zajištění je možné provést pomocí vyšších bočních
dílů na koncích regálu nebo nasazeným ochranným
obloukem (také k dodatečné montáži).

9

DĚLICÍ PRVK Y
Rozdělování, ochrana, zavěšení, pohyb: Firma Brass
nabízí velký počet prvků pro nejrůznější produkty.
Několik příkladů. Při výběru individuálního řešení vám
rádi poradíme.

Různé dělicí prvky
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Dělicí oblouky v regálu na lišty

Drátěná mříž
jako držák pro
malé zboží,
například tyče na
záclony nebo lišty
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Sklad na tabule plechu
s pevně namontovanými
dělicími lištami
Řešení pro kabelové bubny
a další otočné prvky

NÁSTAVBOVÉ PRVKY
Tato rozšíření umožní, aby regál LPR opustil standardní
úroveň a změnil se na trojrozměrnou prezentační zónu.
Firma Brass nabízí pro mnoho oblastí použití hotová
a osvědčená řešení. Kromě toho pro vas rádi vypracu
jeme speciální řešení.

Prvky pro přístavby, například pro klad
kostroje (vpravo nahoře) nebo ventilátory
(vpravo, s pohyblivými držáky)
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Mřížované prvky a
nástavbové rámy pro
prezentaci svítidel

Sklápěcí prvky, například
pro okna nebo pohyblivé
prezentace produktů

Blok zásuvek
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Zasouvací drátěné dveře chrání a
nabízejí dodatečné možnosti pro
upevnění

Pokladní regálová zóna s polo
kruhovými nástavbovými regály

DALŠÍ PŘÍKL ADY POUŽI T Í

Informační místo supermarketu,
vystavěné z regálového
systému LPR s částečně
zakrytými stěnami

Základna z pozinkovaných prvků
pro vnější prostory
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Malý pokladní regál

Vysouvací stůl

Sedací souprava
z profilů LPR s indi
viduálním dřevěným
obkladem

15

Jednotlivá řešení pro desky

SERVIS FIRMY BR A SS

Poradenství a plánování
Nechte si nezávazně poradit. Náš tým vám rád vypracuje návrh a zhotoví
detailní výkres pro vaše regálové zařízení.

Prodej a montáž
Firma Brass vám dodá individuálně vyrobený regálový systém a nabízí
p ohodlnou montáž svými vyškolenými smluvními partnery.

Školení
Chcete si regály smontovat nebo přestavět sami? Dodáme vám
k tomu know-how – ve formě písemného návodu nebo osobního školení.

Údržba
Zákonem předepsaná roční údržba regálů zajistí bezpečnost
v trvalém provozu.

Oprava a přepracování

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14–16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: 07941 / 64 69 66-0 E-Mail: info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408
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Vadné části regálu si nechte vyměnit nebo opravit a nanést
nový povlak.

