
Kľúčové výhody
• Vysoká hustota úložného priestoru 

s minimálnou stratou priestoru - 
zabezpečenie efektívneho ukladania 
veľkých alebo položiek s  
nepravidelným tvarom

• Dlhé nosníky pre optimálnu flexibilitu a 
prispôsobenie

• Prístup spredu i zozadu zaisťujú rýchlu a 
jednoduchú výmenu zásob 

• Nákladovo efektívne - dlhšie nosníky 
vyžadujú menej rámov 

• Ľahko sa zostavuje, prispôsobuje a 
rozširuje - zaisťuje úplnú flexibilitu pri 
sledovaní zmien na trhu

• Stupňovité nosníky v  štandarde - 
poskytujú maximálnu vertikálnu svetlosť, 
s minimálnym rizikom zachytávania

• Veľké množstvo príslušenstva - 
vrátane deliacich priečok, priehradiek 
a trubkových nosníkov, prispôsobenie 
systému vašim prevádzkovým potrebám

LS3 policový regál s dlhým rozpätím
Silné, trvanlivé a univerzálne policové regály s dlhým rozpätím 
vám poskytujú úplne nový svet skladovacích možností

Potrebujete riešenie pre uskladnenie 
ručne nakladaného tovaru? Je 
paletový regál príliš drahý alebo zložitý 
pre vaše potreby? Či už skladujete 
ťažké bremená, krabice, kartóny, rúrky 
alebo drôty, LS3 je ideálnym riešením 
na skladovanie širokého sortimentu 
voľne loženého tovaru.



Optimálna flexibilita a spoľahlivosť
LS3 ponúka dĺžku nosníka až 3 000 mm, s 
možnosťou políc z drevotriesky alebo ocele, 
maximalizuje skladovaciu kapacitu a poskytuje 
vhodné riešenie pre akékoľvek  
prevádzkové požiadavky.

Pri konvenčnom policovom systéme môže dôjsť 
k strate priestoru, ak sa tovar nebude presne 
hodiť - najmä ak je väčší alebo je nepravidelne 
tvarovaný. Vďaka svojej konštrukcii s otvoreným 
rámom sa police dajú nakladať spredu i zozadu, 
čo optimalizuje prístup a znižuje množstvo 
strateného priestoru.

Rámy sú vystužené a priskrutkované kvôli 
pevnosti, čo zaisťuje spoľahlivosť a jeho pätky a 
vyrovnávacie podložky umožňujú prispôsobenie 
systému nerovným podlahám.

S plne nastaviteľnými nosníkmi umožňuje LS3 
budúce zmeny produktov - poskytuje dodatočnú 
flexibilitu a pokoj mysle.

Systém je možné ľahko demontovať, 
preinštalovať a upraviť; kľúčová požiadavka na 
uspokojenie potrieb vášho trhu. Jeho schopnosť 
pohybovať sa a rásť v súlade s potrebami 
zákazníkov poskytuje znížené náklady na 
životnosť a vyššiu návratnosť investícií.

Jednoduchá montáž
Nech už máte k dispozícii akýkoľvek 
priestor, vďaka modulárnej konštrukcii 
LS3 získate maximálne úložisko v 
priebehu niekoľkých minút.

Systém LS3, ktorý ponúka prakticky 
neobmedzené možnosti rozšírenia 
úložnej kapacity a na montáž nie sú 
potrebné žiadne špeciálne nástroje, 
dá sa ľahko upraviť a nakonfigurovať 
podľa zmien vašich zásob - čo 
z neho robí vysoko efektívne a 
nákladovo efektívne riešenie.

1 Umiestnite dvojicu rámov. 
Podržte ich na mieste pomocou 
páru nosníkov.

2 Zacvaknite zvyšné nosníky na 
miesto a pripevnite zaisťovacie 
kolíky.

3 Vložte oceľové alebo 
drevotrieskové police.

Základné vlastnosti
Dĺžky: od 1000mm do 3000mm
Výšky: od 1500mm do 5000mm
Hĺbky rámu: od 450mm do 1200mm
Stojky: 50mm & 60mm (s rôznymi 
hrúkami materiálu)
Maximálna nosnosť políc: až do 800 kg 
(rovnomerne rozložené zaťaženie)
Maximálna nosnosť stĺpca: až do 4500kg
Flexibilné, nastaviteľnosť políc po 50mm 
Výplne políc z DTD alebo oceľové police
Pozinkované rámy a lakované nosníky 
(RAL 9002)
Možnosť jednopodlažných a 
viacúrovňových inštalácií
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