
Profesionální systémy

Brumorek 
Dřevěný 
regál
Robustní, přirozený a 
špičkový produkt po 
celá léta

Komponenty Brumorek jsou vyrobeny ze špičkové 

skandinávské borovice . Brumorek má autentický a 

přirozený vzhled.

 Brumorek-System

Kancelářské vybavení                 vinotéky obchody

Lagertechnik.cz s.r.o     Pohraniční Stráže 433 Velká Hleďsebe 35301  722 906 445  

 nejlevnejsiregal.cz@gmail.cz

První klasický a přírodní produkt pro váš nabízený 
sortiment zboží.

Brumorek je ideální pro prezentaci vašeho zboží.     

Použití přírodních materiálů dodává obchodu pří-

jemnou atmosféru a příjemný charakter.

Produkty prezentované na policích po instalaci získají 

prominentní vzhled díky klidnému vzhledu holého 

dřeva.

Proč  Brumorek?
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Konzoly jsou k dispozici jako jednoduché, dvojité konzoly 

(viz obrázek) a pozinkované. Kovové podpěry jsou bílé a 

pozinkované.

Pro stabilitu vaší vašeho regálu namontujte zadní nebo 

příčnou podpěru. Volitelně můžete regál připevnit ke zdi 

pomocí nástěnných držáků.

Vybavujete nebo renovujete svůj 

obchod?

Systém Brumorek dodá vašemu ob-

chodu skvělý nový vzhled. 

Základ systému Brumorek tvoří rámy a různé typy polic s 

různými doplňky.

Regál dvou typů, v závislosti na výšce, dvou nebo třech 

prahových hodnotách (síťování). obsahuje řezy (až 53 

mm.), Kde jsou umístěny závěsné konzoly.

Závěsné konzole se zasunou do rámu v zářezu, úhly 

(kovové lišty) připevněné pod policí zapadají do rámů. Tím 

se vytvoří spojení mezi policemi a stojany. Pro další bez-

pečné připojení je možné našroubovat úhly na stojanu, ot-

vory jsou připraveny v rohových liniích. Ve většině případů 

však zašroubování není nutné a další šrouby nejsou za-

hrnuty. • Vyrobeno z přírodního skandinávského smr-
kového dřeva s certifikací FSC

 Teplý vzhled

  Vysoká stabilita a vysoká odolnost

  Rychlé dodání

  Snadná montáž

  Vysoká flexibilita, rozšíření nebo změny

  Použitelné pro různé odvětvý

  Možnost rozšíření o různé příslušenství

  konkurenceschopné

Rozměry

Díly stojanu, dostupné v otevřené a uzavřené verzi, 

jsou k dispozici v různých výškách:

94/121/137/153/179/211/232/264 cm.

Dostupné hloubky částí stojanu jsou: 20/30/40/50/60 

cm. Smrkové police jsou 18 mm. silné a standardní 

šířky: 45/60/90/100/120 cm.
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Je možné poptat regály i v některé barevné úpravě .Záleží jen na vaší představě .


