Regálové haly
Regálová zařízení odolná
proti povětrnostním
vlivům s vnějším opláštěním
a zastřešením

REGÁLOVÉ HALY BR A SS
Novým systémem regálových hal nabízí firma Brass flexibilní řešení pro skladování vašeho
zboží na venkovních plochách. Základem je náš osvědčený regál pro velké zatížení SL100.
Standardní provedení se skládá ze 3 regálových polí s 54 paletovými místy. Pomocí dalších regálo
vých polí je lze prodloužit (minimální velikost: 2 regálová pole). Střecha a obvodové opláštění
stěn chrání vnitřní prostor a vaše zboží před povětrnostními vlivy. Regály samotné je možné
zařídit podle potřeby, např. jako paletový sklad se 3 skladovacími úrovněmi na každé pole.
Společnost Brass k tomu nabízí kompletní servis, od plánování a statiky stavby přes výstavbu a
zaškolení až po údržbu regálů.

Systém pro velké zatížení
SL100 umožňuje velký
náklad (2000 kg na polici)
a flexibilní rozdělení
regálů. Zábrany proti
prostrčení v každé polici
chrání stěnu haly.

V prvním poli se
nacházejí křížové vzpěry
pro stabilizaci regálové
konstrukce (u delších hal:
v každém třetím poli)
Patkové desky se
šroubují do betonové
podlahy. Podložky zajišťují
vyrovnání výšek.

Regály nabízejí mnoho
úložného prostoru. Volný
prostor uprostřed je určen
pro nakládání pomocí
vysokozdvižných vozíků.

Hala je ve standardním
provedení otevřená, nicméně
je možné ji zavřít pomocí
volitelných dvoukřídlých vrat

vlevo: Pohled na střechu z
trapézových plechů, prosvětlo
vací pás a okraj plechu, který
vpředu a vzadu zajišťuje čisté
uzavření střechy
vpravo: Odvod vody až k pod
laze (standardní vybavení)

Obvodové transparentní
plochy a prosvětlovací pás
ve střeše propouštějí do
regálové haly denní světlo
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REGÁLOVÁ HAL A - T YP A
V provedení typu A mají regálové haly výšku
4,50 m (výška regálů: 4 m), šířka polic činí 2,70 m.
Tato varianta je všestranně použitelná a ve většině
případů je tou správnou volbou.

Technické údaje
Regály

Rozsah dodávky

Regálový systém

Regál pro velké zatížení SL100

Materiál

Ocel, pozinkovaná

Výška

400 cm

Šířka police

270 cm

Hloubka

110 cm

max. zatížení police

2000 kg na polici
660 kg na paletové místo

max. zatížení pole

4000 kg

Hala
Výška (štít)

450 cm

Šířka

730 cm

Standardní velikost

3 regálová pole 270 cm
Délka haly celkem: 890 cm
54 paletových míst

Rozšíření

Regálová pole 270 cm
příd. délka haly: 280 cm
18 paletových míst

Šířka vjezdu

465 cm (s vraty: 460 cm)

Stěna, střecha

Trapézový plech, prosvětlovací
trapézové desky z PVC

ll Na každé pole: 3 skladov ací úrovně (2 páry traverz , 12x příčník , 2x zábrana proti prostrčení )

ll Dešťové okapy, odtokové trubky
Volitelné příslušenství

ll Dvoukřídlá vrata
ll Podložky pro vyrovnání výšek
ll Přídavná policová dna
ll Skladovací úrovně z prvků s mřížovými dny a
zapuštěnými příčníky
Statika
ll Podklad: minimálně bodový základ, nejlépe
podlahová deska z betonu
ll Hotová statika je k dispozici
Montážní servis
Na přání vaši halu na místě postavíme.
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Náhledy - typ A
Průřez

Podélná strana

Půdorys střechy
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REGÁLOVÁ HAL A - T YP B
V provedení typu B mají regálové haly výšku
5,50 m (výška regálů: 5,25 m), šířka polic činí
1,80 m. Tato varianta je optimalizovaná pro vyšší
využití prostoru a pro vyšší náklady:
až 1 tunu na paletové místo.

Technické údaje
Regály

Rozsah dodávky

Regálový systém

Regál pro velké zatížení SL100

Materiál

Ocel, pozinkovaná

Výška

525 cm

Šířka police

180 cm

Hloubka

110 cm

max. zatížení police

2000 kg na polici
1000 kg na paletové místo

max. zatížení pole

6000 kg

Hala
Výška (štít)

550 cm

Šířka

730 cm

Standardní velikost

3 regálová pole 180 cm
Délka haly celkem: 620 cm
48 paletových míst

Rozšíření

Regálová pole 180 cm
příd. délka haly: 190 cm
16 paletových míst

Šířka vjezdu

465 cm (s vraty: 460 cm)

Stěna, střecha

Trapézový plech, prosvětlovací
trapézové desky z PVC

ll Na každé pole: 4 skladov ací úrovně (3 páry traverz , 12x příčník , 3x zábrana proti prostrčení )

ll Dešťové okapy, odtokové trubky
Volitelné příslušenství

ll Dvoukřídlá vrata
ll Podložky pro vyrovnání výšek
ll Přídavná policová dna
ll Skladovací úrovně z prvků s mřížovými dny a
zapuštěnými příčníky
Statika
ll Podklad: minimálně bodový základ, nejlépe
podlahová deska z betonu
ll Hotová statika je k dispozici
Montážní servis
Na přání vaši halu na místě postavíme.
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Náhledy - typ B
Průřez

Podélná strana

Půdorys střechy
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