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Łatwy sposób na pozyskanie 
miejsca
Łatwy sposób na pozyskanie 
miejsca.
Szybkie i proste rozwiązanie zwiększające pojemność magazynu.

Dzięki antresoli szybko zyskają Państwo dodatkowe miejsce w magazynie bez konieczności dokonywania kosztownych 
zmian i przebudowy. Samonośna konstrukcja stalowa, po której można chodzić i opcjonalnie nawet jeździć, oferuje miejsce 
na wielu poziomach: podczas gdy u góry powstają nowe powierzchnie do składowania i pracy, dolny poziom można 
wykorzystać np. jako obszar produkcyjny. Antresole oferują liczne indywidualne możliwości aranżacyjne. Można 
wykorzystywać je na przykład do kompletacji. Antresole można zaprojektować tak, aby jeździły po nich nie tylko ręczne 
wózki paletowe, lecz także elektryczne wózki podnośnikowe. Za transport materiałów na antresole z poziomu parteru 
odpowiadają wózki widłowe lub przenośniki, natomiast personel dostaje się na górę schodami lub zintegrowanymi windami.

 

 

Korzyści

• Dodatkowe miejsce magazynowe bez konieczności przebudowy i zmiany 
struktury budynku

• Lepsze wykorzystanie wysokości pomieszczeń magazynowych

• Elastyczne dostosowanie do potrzeb

• Liczne indywidualne możliwości aranżacji

Kompetencje w budowie regałów od 1958 r.

Regały są podstawą Państwa magazynu. Opracowujemy 
skrojone na miarę rozwiązania dla wszystkich branż i do 
wszystkich zastosowań, które spełniają najwyższe standardy 
jakości i „rosną” wraz z wymaganiami klienta. Ponieważ 
dostarczamy kompleksowe rozwiązania, jesteśmy Państwa 
partnerem do kontaktu, począwszy od fazy planowania po 
wsparcie po wdrożeniu.

Sprawdzona jakość. Gwarantujemy

Nawet gdy regały już stoją, nieustannie troszczymy się 
o jakość i bezpieczeństwo w Państwa magazynie. Na 
życzenie jeden z naszych 120 certyfikowanych inspektorów 
przeprowadzi u Państwa coroczną inspekcję zgodnie z normą 
EN 15635. Jeśli czegoś będzie brakować, od razu 
dostarczymy oryginalne części zamienne.



Regał Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Elastyczność Wydajność Bezpieczeństwo
Regał tak indywidualny jak 
Państwa działalność.

Wszystko dla optymalnego 
przepływu materiałów.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Antresolę można dostosować do 
konkretnych potrzeb. W zależności 
od zastosowania można wyposażyć 
ją w różne systemy regałowe.

Antresola pozwala na utworzenie 
w krótkim czasie dodatkowej 
powierzchni użytkowej bez 
konieczności rozbudowy magazynu. 
Taki wariant jest prostszy w realizacji 
również w 
kontekście obowiązujących 
wymagań prawnych.

Dzięki naszemu serwisowi oraz 
odpowiedniemu wyposażeniu 
dodatkowemu ludzie, wózki i regały są 
bezpieczne – w każdej sytuacji. 
Zapewniona jest również płynność 
procesów magazynowych.

Uniwersalne zastosowanie
• Jako magazyn blokowy, 

powierzchnia biurowa, 
produkcyjna lub obszar do 
kompletacji.

• Antresole jako 
konstrukcje wsporcze dla 
instalacji przenośników.

Możliwość indywidualnej 
konfiguracji
• Różne rodzaje podłóg, od płyty 

wiórowej do kratki metalowej.
• Bogata oferta wyposażenia 

dodatkowego.

Zwiększenie powierzchni użytkowej
• Tworzenie dodatkowej 

powierzchni poprzez zabudowy 
wielopoziomowe.

• Optymalne wykorzystanie całej 
wysokości pomieszczenia.

Oszczędność kosztów
• Korzystny wariant 

w przypadku konieczności 
powiększenia powierzchni.

Zgodność z normami
• System regałowy, barierki 

i zabezpieczenia przed upadkiem 
spełniają obowiązujące normy.

Dodatkowe wyposażenie 
zapewniające bezpieczeństwo
• Barierki zabezpieczające.
• Ochrona słupa.
• Osłona przeciwuderzeniowa.
• Bramki paletowe do bezpiecznego 

transportu towarów na 
poszczególne piętra.



Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Statyczne składowanie palet Regał jednostanowiskowy

Regał rzędowy do szerokich korytarzy roboczy
ch

Regał rzędowy do wąskich korytarzy roboczych

Regał wjezdny/przejezdny

Automatyczny magazyn z regałami paletowymi

Dynamiczne składowanie palet Regał przepływowy

Regał typu push-back

Magazyn głębokiego składowania

Przesuwny regał paletowy

Statyczne składowanie drobnych elementów Regał półkowy

Regał półkowy wysokiego składowania

Zabudowy wielopoziomowe

Automatyczny magazyn na drobne elementy

Dynamiczne składowanie drobnych elementów Regał windowy

Regał karuzelowy

Przesuwny regał półkowy

Regał przepływowy na drobne elementy

Ładunki dłużycowe Regał wspornikowy

Antresole Antresola

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  
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