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Tato konfigurace platformy se zvláště 
doporučuje pro zvětšení vašich 
pracovních prostorů pomocí dostupné 
výšky vašich budov.
Zvláštní pozornost je věnována pocitu 
a pohodlí používání konstrukce.
Vytvořte kancelář, , potřebujete rychle 
zřídit vyhrazený výrobní prostor, najít 
další m² kanceláří, ...
MEZZAMAN OFFICE se přizpůsobí 
srdci vašeho podnikání.
Místo použití
■ Továrna
■ Logistické centrum
■ Servisní dílna
■ Kancelář

MEZZAMAN 
office
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Snadno sestavitelná platforma pro 
rychlé nastavení.

Schodiště je součástí konstrukce.

Zábradlí je součástí 
konstrukce.

Vyhovuje evropským normám.

Certifikace CE, respektuje:
Evropské předpisy EU
č. 305/2011, technické normy 
harmonizované na evropské úrovni: 
EN1090-1 a 1090-2. Zvolená třída 
provedení je EXC 2.

popis

NF 
EN ISO
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Kombinace suché žebrované plechové 
podlahy a vrstvy dřevotřískové desky, která ji 
zakrývá, přinese vaší konstrukci zvýšenou 
stabilitu a zajistí nepopiratelný pracovní 
komfort.
Design přizpůsobený tomuto použití, výroba 
„na míru“, přidaná k řadě přizpůsobení 
schodů, zábradlí, podlah, ... výrazně přispívá 
k hbitosti organizace vašich pracovních 
prostor.
Díky rychlé a snadné implementaci se vaše 
projekty přeskupení stanou agilními.
Díky MEZZAMAN OFFICE nebylo nikdy tak 
snadné zprovoznit pracovní prostor.
Produkt +:
■ Kompatibilní s instalací oddílů
  modulární na nebo pod vaší strukturou.
■ Jsou studovány nosnosti na m²
  přizpůsobit přesně vašemu použití.

MEZZAMAN 
Office

NF 
EN ISO
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Struktura
Vyrobeno z oceli, robustní a samonosné.
Žádné perforace a svařování na místě.
- Běhouny a trámy
  (kolejnice a nastavitelné profily volitelně)
- Podlaha
- Zábradlí a schodiště

sloupy
.Lakovaný čtvercový profil různých profilů 
definovaných podle projektu. Rozvržení a 
řez jsou definovány pro minimální stopu

Charges
Kapacita od 250 kg/m² do 500 kg/m² 

Composition
MEZZAMAN OFFICE

Finition
Příspěvky:
- Epoxidová barva
- Standardní barva antracitová šedá RAL 
7024
  (Další RAL k dispozici, viz strana 26) 
Pozinkované kolejnice.

povrch           Profily „C“ různých sekcí

definované podle projektů. Výšky od 150 do 400 mm.

Výběr profilů je optimalizován tak, aby splňoval očekávané 
požadavky.

 desky
Standard: Superponovaná suchá podlaha
(Žebrovaný ocelový plech, výška 22 mm, pozink
+ P4 dřevotřískové dlaždice, tis. 19 mm, surový)
Jako volitelná alternativa:
- dřevotříska P5 (nehořlavá, vodoodpudivá), 
  (Žebrovaný ocelový plech, výška 22 mm, pozink
  + P5 dřevotřískové dlaždice, tis. 22 mm, surový)
- dřevotříska P6, tis. 38 mm, 
  

a

+

+

=

(fig. A.1)

(fig. A.2)

podlaha
■ Upevnění dřevotřísky
  19 mm (obr. A.1) na ocelovém 
plechu
  žebrované (obr. A.2) 
našroubované na
  hlavní a vedlejší kolejnice

a

(fig. A.3)
■ Podlaha položená na 
kolejnicích
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NF 
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EN ISO

NF 
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■ Sloupek s pevnou deskou
  na podlaze podesty
■ Výška 1100 mm s
  Trubkové madlo Ø30 mm
■ Nízká výška soklu 150 mm
■ NF EN ISO 14122-1 à 3

 et NF E 85-015

schodiště a zábradlí       1      schodiště a zábradlí 2

■ Sklon o 38 ° nebo 45 °
■ Užitná šířka 600, 800, 1 000
  nebo 1200 mm
■ Celková šířka 760, 960, 1160
  nebo 1360 mm
■
  NF EN ISO 14122-1 až 3
  a NF E 85-015
■ Svařované zábradlí
  
■ Volitelné vložené ložisko pro
  schody ve 2 letech (obr. B)

(fig. B)

chodiště
■Sklon o 38 ° nebo 45 °
■ Užitná šířka 600, 800, 1 000
  nebo 1200 mm
■ Celková šířka 780, 980, 1180
  nebo 1380 mm
■ NF EN ISO 14122-1 à 3

 et NF E 85-015
■ Volitelné vložené ložisko pro
  schody ve 2 letech
  (obr. B)
■ Šroubované zábradlí schodiště
  pro stabilitu
  zvýšil
■ Spojitost mezi dvěma zábradlími
  (schodiště a zábradlí)
■ Zesílené hrany schodů
  pro lepší pohodlí
  použití

zábradlí
■ Sloupek upevněný v povrchu
  na nosníku (předvrtání
  hladký v továrně)
■ Výška 1100 mm s rukou
  proud v oválné trubici
  48 mm pro lepší
  držák a trubka Ø20 mm
■ Mezilehlý nízký podstavec
  výška 150 mm
■ NF EN ISO 14122-1 à 3

 et NF E 85-015
■ Trendy design umožňuje
  zisk užitečného povrchu na
  plošina
■ Dodáváno v odchozích a
  následující pro rychlou montáž

schodiště                              zábradlí
rambarde

NF 
EN ISO

8



Navrženo a instalováno pro příjem odsazení 
schodů od konstrukce nebo pro konfigurace 
vyžadující schodiště ve dvou patrech.

ochrana sloupů
Chrání sloupy patra před nárazem 
vysokozdvyžného vozíku

sklopná brána
Ideální pro vykládání a nakládání palety na patro 
a udržení bezpečnosti osob.

Vykládací deska 
Chrání podlahu před vykládkou
palet na konstrukci.

Navrženo pro co největší optimalizaci
ve využití skladového patra
v případě obtížného místa.
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Exemples d’autres 
réalisations

„Umožněte vašim zaměstnancům mít odpočívárnu, 
jídelnu a nebo zřídit kanceláře pro vedoucí týmů v 
samém srdci závodu.

Této výzvy se ujala společnost ManOrga a její 
distribuční partner, se kterým jsme byli v kontaktu. 
Kanceláře v přízemí a v 1. patře na nástupišti jsou 
funkční.

Žádný dopad na místo určené  k výrobě. Využili jsme 
jednu  budovu, žádná další stavba. "

Výhoda navrhovaného řešení?

MEZZAMAN OFFICE
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