
Lekkie regały półkowe 
Łatwy w montażu i demontażu system do składowania lekkich ładunków
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Kompleksowy i łatwy w montażu system ręcznego 
składowania lekkich ładunków

Stosowane przez Mecalux 
materiały oraz technologia 
produkcji zapewniają doskonałą 
jakość, trwałość i dużą nośność 
oferowanych produktów. 
Standardowo, maksymalne 
obciążenie na jedną półkę może 
wynieść do 110 kg, natomiast  
w niektórych konfiguracjach 
może osiągnąć nawet 300 kg.

Dzięki możliwości wielu 
wariantów zestawienia 
standardowych elementów 
konstrukcyjnych lekkie 
regały półkowe mogą być 
zaadaptowane do potrzeb 
wielu branż oraz zastosowań 
domowych.

Montaż i demontaż regałów 
tego typu jest bardzo prosty 
i nie wymaga zastosowania 
specjalistycznych narzędzi. 
Pozwala na łatwą zmianę 

umiejscowienia regałów, montaż 
dodatkowych poziomów, modułów itp.

Możliwe jest również utworzenie 
przejścia między regałami oraz 
montaż pomostów dostępnych za 
pośrednictwem schodów.

Lekkie regały półkowe to doskonały 
i ekonomiczny system składowania 
ręcznego ładunków lekkich  
i o średniej masie, którego właściwości 
pozwalają dostosować go zarówno  
do istniejących, jak i przyszłych 
potrzeb magazynowych.
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Zalety
Prosty i ekonomiczny system o wszechstronnym zastosowaniu

Oszczędność przestrzeni
Dostępne rozmiary oraz możliwość wielu 
kombinacji profili i paneli ze sobą, umożliwia 
łatwe dostosowanie regałów do wymiarów 
składowanych produktów.

Maksymalne wykorzystanie 
wysokości
System umożliwia montaż pomostów oraz tworzenie 
korytarzy komunikacyjnych pomiędzy regałami. Wysokość 
poziomów nośnych może być regulowana co 25 mm.

Wysoka jakość przy 
minimalnych nakładach
Ekonomiczny system z komponentami wysokiej 
jakości

Perforowane elementy konstrukcyjne: 
produkowane są w wielu wariantach wysokości, 
do 6 m (wielokrotność 50 mm), oraz w trzech 
wariantach wykończenia: ze stali galwanizowanej, 
nierdzewnej lub malowanej na niebiesko farbą 
epoksydową o właściwościach antykorozyjnych 
i o wysokiej odporności ogniowej. Zastosowanie 
plastikowych lub metalowych nóżek zapewnia 
lepsze oparcie i chroni przed bezpośrednim 
kontaktem elementu z posadzką.
 
Panele: są produkowane z walcowanej na zimno 
stalowej blachy, wykończonej w jednym z dwóch 
wariantów: ocynkowanej lub pomalowanej farbą 
proszkową na szaro.
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4 Łatwy montaż
Wszystkie komponenty regału są idealnie do siebie 
dopasowane, co zapewnia sprawny i szybki montaż 
oraz demontaż. System umożliwia rozbudowę 
regału o dodatkowe półki. 

Wszechstronność i wytrzymałość
Odpowiedni system do ręcznego składowania 
lekkich ładunków każdego typu. Maksymalne 
obciążenie na półkę wynosi do 110 kg lub do  
300 kg z zastosowaniem dodatkowego 
wzmocnienia. Umożliwia kombinację z innymi 
systemami składowania.

Bezpieczeństwo
Wszystkie elementy konstrukcyjne regału oraz 
akcesoria dodatkowe zapewniają odpowiednią 
sztywność i stabilność całości konstrukcji.

Przykłady montażu kątowników z panelami

Element 
wzmacniający

Pojedyncza stopka 
plastikowa

Nóżki metalowe

Podwójna stopka 
plastikowa 
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Akcesoria
Różnorodne zastosowania zaspokające wszystkie potrzeby 
magazynowe

Lekkie regały półkowe posiadają 
szeroką gamę akcesoriów 
dodatkowych, które zwiększają 
możliwości ich zastosowania 
oraz ułatwiają dostosowanie do 
różnorodnych potrzeb Klienta.  
Najczęściej stosowane są: 

Drzwi
Umożliwiają montaż szaf biurowych 
bądź przeznaczonych do składowania 
produktów delikatnych lub 
wartościowych.  Produkowane są  
w dwóch standardowych wysokościach 
1 m i 2 m.

Panele metalowe 
Boki oraz tył regału można wyposażyć 
w zwykłe panele metalowe lub panele 
perforowane. Mogą być stosowane 
jako dodatkowy element usztywniający 
konstrukcję.

Drzwi wyposażone są w zamek 
z dwoma kluczami
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Pojemniki
Wykorzystywane są do sortowania  
i składowania drobnych produktów. 
Występują w różnych rozmiarach. 
Możliwe jest też zastosowanie w nich 
separatorów dzielących pojemnik na 
przegródki o różnych wymiarach.

Ścianka działowa
Pionowe elementy, dzielące półkę 
lekkiego regału półkowego na mniejsze 
przegródki. 



Oddziały: Argentyna - Belgia - Brazylia - Chile - Czechy - Francja - Hiszpania - Holandia - Kanada - Kolumbia
Meksyk - Niemcy - Peru - Polska - Portugalia - Słowacja - Turcja - USA - Urugwaj - Wielka Brytania – Włochy

Mecalux jest obecny w ponad 70 krajach na świecie

CENTRUM PRODUKCYJNE
GLIWICE
tel.: (+48) 32-331 69 66
ul. Wyczółkowskiego 125
44-109 Gliwice
fax: (+48) 32-331 69 67

BIURA HANDLOWE
WARSZAWA
tel.: (+48) 22-654 56 81
fax: (+48) 22-654 56 82
e-mail: warszawa@mecalux.com

POZNAŃ
tel.: (+48) 61-665 97 87
fax: (+48) 61-665 97 88
e-mail: poznan@mecalux.com

GDAŃSK
tel.: (+48) 58-761 80 80
fax: (+48) 58-761 80 81
e-mail: gdansk@mecalux.com

KRAKÓW
tel.: (+48) 12-686 38 70 (71)
fax: (+48) 12-686 17 89
e-mail: krakow@mecalux.com

WROCŁAW 
tel.: (+48) 71-793 88 29
fax: (+48) 71-793 88 31
e-mail: wroclaw@mecalux.com

              e-mail: info@mecalux.pl - mecalux.pl 




