
Statické skladování drobného 
materiálu
Policový regál



Regál pro drobný materiál
s flexibilními možnostmi.
K přímému přístupu a bleskurychlé přestavbě a rozšíření.

Pokud skladujete velké množství různého drobného materiálu, jsou policové regály optimálním řešením. Oblíbená 
univerzální zařízení s možností přizpůsobení jsou používána v nejrůznějších oborech, a především v situacích, ve kterých 
potřebujete při ručním vychystávání zboží zkrátit dobu přístupu. Široká nabídka příslušenství a jednoduché konstrukční prvky 
dovolují přizpůsobení na míru vašim prostorovým podmínkám a využití. Policové regály jsou dostupné jako zásuvné regály, 
police umožňují flexibilní nastavení výšky.

 

 

Přehled výhod

• Rychlý přístup ke všem položkám

• Možnosti snadného rozšíření díky systému nasazování

• Přizpůsobivost podmínkám využitím řady příslušenství

• Snadná montáž

• Minimální investiční náklady

Kompetence v oblasti regálů od roku 1958

Regály jsou páteří vašeho skladu. Pro každé odvětví a pro 
každou potřebu vytváříme řešení na míru, které splní nejvyšší 
požadavky na kvalitu a roste spolu s vašimi požadavky. Jako 
dodavatelé systémů jsme vaším kontaktním partnerem od 
plánování až po poprodejní servis.

Ověřená kvalita. Zaručeně

I když už váš regál stojí, stále se staráme a trvalou kvalitu a 
bezpečnost ve vašem skladu. Na přání u vás provede některý 
z našich 120 certifikovaných inspektorů předepsanou 
každoroční kontrolu podle DIN EN 15635. Pokud zjistíme, že 
něco chybí, ihned dodáme originální náhradní díly.



Váš Jungheinrich regál
pro maximální užitek zákazníka.

Flexibilita Efektivita Bezpečnost
Regál stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Všechno pro váš optimální 
materiálový tok.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Policové regály jsou vhodné pro 
celou řadu zboží, prostředí a oborů. 
Dostupné konstrukční prvky a celá 
řada příslušenství dovoluje 
individuální a modulární 
přizpůsobení regálového systému 
změněným prostorovým a užitným 
podmínkám.

S výškovými policovými regály plně 
využijete výšku prostoru. Při stejné 
půdorysné ploše můžete dosáhnout 
vyšší kapacity.

Naše preventivně nabízené služby a 
vhodné příslušenství regálů zajistí 
bezpečnost osob, vozíků a regálů 
v každé situaci. Vaše procesy tak 
zůstanou bezpečné a investiční 
majetek chráněný.

Modulární funkce
• Flexibilní nastavení výšky polic 

v rastru po 25 mm.
• Rychlé rozšíření o přídavná pole.
• Variabilní přizpůsobení 

skladovanému zboží, např. 
pomocí dělicích příček nebo 
násypek pro sypký materiál.

• Ze systému můžete vytvořit 
kompletně obložené skříně se 
dveřmi a zásuvkami.

Individuální řešení pro jednotlivé 
obory
• Poradenství zajištěné odborníky 

s fundovanými zkušenostmi 
v oboru.

• Řešení na míru pro různé obory, 
např. potravinářství, 
velkoobchody, výrobní haly a 
mnohé jiné.

Efektivní práce
• Rychlý a snadný přístup ke všem 

položkám.
• Perfektní organizace a uspořádání 

položek.

Vysoká míra využití prostoru
• Realizace formou výškového 

regálu pro efektivní využití výšky 
prostoru.

Shoda s normami
• Policové regály jsou navrženy podle 

platných norem.

Bezpečná konstrukce
• Snadná montáž zasouváním 

jednotlivých dílců zaručuje 
bezpečnou montáž i neškolenými 
osobami.



Vhodný model pro vaše použití:

Statické skladování palet Jednoduchý regál

Příhradový regál pro široké uličky

Příhradový regál pro úzké uličky

Neprůjezdný („Drive-in“) / průjezdný regál 
(„Drive-through“)

Automatický paletový sklad

Dynamické úložiště palet Spádový válečkový regál pro palety

Pushback regál

Kompaktní sklady typu Shuttle

Posuvný paletový regál

Statické úložiště malých dílů Policový regál

Výškový policový regál

Patrový policový regál

Automatický sklad drobného materiálu

Dynamické úložiště hardwaru Výtahový regál

Karuselový regálový systém (typ paternoster)

Posuvný policový regál

Spádový válečkový regál ke skladování 
drobného materiálu

Dlouhé výrobky Konzolový regál

Výtahy Ocelová plošina

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  
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