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Skladovací patra
•	 Sestrojena	pro	zdvojnásobení	až	ztrojnásobení	dostupné	pozemní
skladovací	plochy.

•	 Úspora	místa	bez	nutnosti	nové	výstavby.
•	 Možnost	umístění	kanceláří	nebo	regálů	nad
i	pod	konstrukci.

•	 Nosnosti	na	1	m²	odpovídající	přesně	každému	typu	použití.
•	 Výroba	na	požadované	rozměry	v	nejkratších	možných	termínech.
•	 Vzdálenost	mezi	nosnými	sloupy	umožňuje	provoz

pod	plošinou.
•	 Ocelová,	robustní,	bezpečná,	estetická	a	samonosná	konstrukce.
•	 Zhotovení	převisů.
•	 Možnost	použití	ručního	paletového	vozíku.
•	 Široká	nabídka	příslušenství:	
Bezpečnostní	rám,	chrániče	nosníků,	schody,	bezpečnostní	zábradlí	
a	samozavírací	dveře,	schody,	vykládací	deska.

Další nabízené odstíny (u odstínů, které nejsou součástí standardní nabídky, +5 % k tarifní ceně):

RAL	1028 RAL	1013 RAL	2004 RAL	3000 RAL	5010 RAL	5015 RAL	7035RAL	5018 RAL	6011 RAL	7024 RAL	9005 RAL	9006 RAL	9010
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optimiser & organiser une surface

Caractéristiques techniques :

Poteaux :
• Poteaux en tube carré soudé de différentes sections : 100 x 100 x 3 mm, 

120 x 120 x 3 mm, 120 x 120 x 5 mm, ...
• Finition peinture Epoxy, coloris bleu RAL 5015.
• Platines métal, soudées à la base pour une meilleure répartition de la charge 

au sol 200 x 200 x 10 mm ou 300 x 300 x 15 mm, munies de 4 perforations 
13 mm pour chevillage au sol.

• Connecteurs, soudées en tête des poteaux pour assurer une liaison fiable 
avec les lisses porteuses.

Lisses et solives :
• Systèmes de fixation éprouvés et performants.
• Les lisses principales ou porteuses se fixent aux platines des poteaux 

par boulonnage.
• Les lisses secondaires ou solives assurent le maillage de la structure.
• Les lisses sont perforées pour un montage rapide et simplifié.

Planchers :
• Aggloméré 30 mm et 38 mm en standard ou en 38 mm avec sous-face 

blanche.
• Livrés en dalles rainurées bouvetées.
• L’optimisation du nombre de solives de la PF 4 Omega et leur disposition dans 

le même sens élargissent les possibilités de mise en place de plusieurs types 
de planchers tels que : le caillebotis métallique, la tôle larmée, bac acier.
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Standardní barevné odstíny:

Modré	nosné	
sloupy
RAL	5015

Technické údaje: 
Nosníky:
•	 Nosníky	z	přivařovaných	hranatých	trubek	o	různých	průřezech:	
100	x	100	x	3	mm,	120	x	120	x	3	mm,	120	x	120	x	5	mm	atd.

•	 Kovové	desky	přivařené	k	základně	pro	lepší	rozmístění	
zátěže	na	zemi	200	x	200	x	10	mm	nebo	300	x	300	x	15	mm,	
opatřené	4	otvory	Ø	13	mm	ukotvení	do	země.

•	 Konektory,	přivařené	v	horních	částech	nosných	sloupů,	zajišťují	
spolehlivé	připojení	k	nosným	lištám.	

Lišty a trámy:
•	 Prověřený	a	účinný	upevňovací	systém.
•	 Hlavní	nebo	nosné	lišty	se	upevňují	k	deskám	nosníků	
pomocí	šroubů.	
Členění	konstrukce	zajišťují	sekundární	lišty	nebo	nosné	trámy.

•	 Pro	snadnou	a	rychlou	montáž	jsou	lišty	opatřeny	otvory.	

Podlahy z drážkovaných a rýhovaných desek:
•	 Standardní:	
‒	Dřevotříska:	30	mm	a	38	mm	
‒	Bílá	spodní	strana:	38	mm.

•	 Optimalizace	počtu	trámů	plošiny	a	jejich	umístění	
ve	stejném	směru	rozšiřují	možnosti	montáže	
více	typů	plošin,	jako	například:	
‒	Kovový	rošt	
‒	Slzičkový	plech	
‒	Ocelové	obložení.	

Převisy:
•	 Sestrojeny	pro:	
‒	Ohraničení	překážky	umístěné	ve	výšce,	jako	například	požárních	
hadicových	navijáků,	sloupů,	
strojů	atd.	pomocí	lišt	o	délce	až	
350	mm.	
‒	Zakrytí	chodby	nebo	části	povrchu	plošiny	
pomocí	převisů	o	vel.	až	2	metry.	

Rohové adaptéry:
•	 Doporučují	se	pro	úpravu	konstrukce	plošiny	tvarům	
budovy	u	trojúhelníkových	prostorů.	

Vstupní plošina:
Tato	plošina	byla	navržena	a	montuje	se	za	účelem	montáže	samo-
statných	i	vestavěných	schodů	
na	povrch	skladovací	plošiny.	

	
Příslušenství a volitelné vybavení: 
1 ‒ Bezpečnostní zábradlí:
•	 Výška:	1	100	mm	se	soklem	150	mm.
•	 Splňuje	požadavky	evropských	a/nebo	francouzských	norem	
NF	EN	ISO	14122-1	až	3	/	NF	E	85-015.

•	 Madlo	a	prostřední	tyč	Ø	30	mm.	

2 ‒ Bezpečnostní rám:
•	 Bezpečný	a	účinný	systém	uchycení	palet	
na	skladovací	plošině	a	možnost	instalace	do	několika	úrovní.

•	 Brání	veškerému	kontaktu	osob	s	prázdným	prostorem	kolem	plošiny.
•	 Dostupné	rozměry	(výška	x	šířka):	
‒	1	800	x	1	500	mm	
-	1	800	x	2	300	mm	
-	1	800	x	3	000	mm

•	 Splňuje	požadavky	evropské	normy	NF	EN	ISO	14122-3	
a	směrnice	o	strojních	zařízeních	98/37/CE	(norma	EN292,	EN954,	
EN1050).	

3 ‒ Chrániče nosníků:
•	 Chrání	plošinu	před	důsledky	nárazů.
•	 Rozměry	(výška	x	šířka):	440	x	340	mm	(včetně	upevňovací	patky)
•	 Verze	se	2	nebo	4	stranami.
•	 Vyhovuje	požadavkům	normy	FEM	10.2.02.
•	 Povinné	v	případě	projíždění	pojízdných	strojů	pod	plošinou.	

4 ‒ Schody:
•	 Sklon	38°	až	45°
•	 Vnější	šířka	800,	1	000	nebo	1	200	mm.
•	 Splňuje	požadavky	evropských	a/nebo	francouzských	norem	
NF	EN	ISO	14122-1	až	3	a	NF	E	85-015.

•	 S	nebo	bez	meziplošiny.	

5 ‒ Samozavírací dveře:
•	 Délka	1	500	až	2	000	mm	

6 ‒ Vykládací deska:
•	 Plechová	deska	s	otvory	a	protiskluzovou	úpravou	
pro	vyložení	palety	
rozměry:	1	510	x	1	172	x	2	mm.
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