
Skladové plošiny
Ocelová plošina



K jednoduchému získání prostoru
Pro snadné získání prostoru 
využitím výšky haly.
Rychlé a snadné rozšíření kapacity vašeho skladu.

S ocelovou plošinou rychle získáte další vyvýšený prostor, aniž byste museli provádět finančně náročné stavební změny 
půdorysu. Samonosné, pochozí a volitelně i sjízdné ocelové konstrukce vytvoří prostor v několika úrovních. Zatímco nahoře 
vznikne další sklad a pracovní prostory, můžete spodní úroveň využít např. pro výrobu. Oproti pevnému stavebnímu 
provedení mezipodlaží nabízí ocelové plošiny celou řadu individuálních možností uspořádání. Mohou být využity například 
jako vychystávací plošiny. Ocelové plošiny lze koncipovat tak, že jsou pojezdné nejen pro ruční paletizační vozíky, ale i 
elektrické vozíky. Materiálový tok z přízemí směrem na plošinu zajistí dopravníková technika, vstup personálu koncipován 
pomocí schodiště nebo integrovaných výtahů.

 

 

Přehled výhod

• Dodatečný skladový prostor beze změn stavební konstrukce

• Efektivnější využití výšky prostoru

• Flexibilní přizpůsobení stávajícím požadavkům

• Celá řada individuálních možností uspořádání

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.

Ocelovou plošinu můžete využít 
nejrůznějšími způsoby, nebo ji 
přizpůsobit vašemu účelu použití. 
Plošinu můžete v závislosti na využití 
osadit nejrůznějšími regálovými 
systémy.

Vybudováním ocelové plošiny 
vznikne během velmi krátké doby 
další užitečná plocha, aniž byste 
museli měnit půdorys vašeho skladu 
nebo museli realizovat další 
nástavby. Také z hlediska stavebního 
práva je tato varianta méně 
komplikovaná než instalace pevného 
mezipodlaží.

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.

Všestranná použitelnost
• Blokový sklad, kancelářská 

plocha, výrobní plocha nebo 
plocha k vychystávání.

• Plošiny jako základní konstrukce 
pro servisní přístup 
k dopravníkům.

Individuálně konfigurovatelné
• Nejrůznější podlahové krytiny od 

dřevotřískových desek po kovový 
rošt.

• Rozsáhlé příslušenství.

Znásobení rozlohy užitné plochy
• Vytvoření další plochy 

přestavbami.
• Optimální využití celkové výšky 

prostoru.

Úspora nákladů
• Výhodná varianta v porovnání 

s rozšířením podlahové plochy.

Shoda s normami
• Regálový systém, zábradlí a jištění 

proti pádu je navrženo v souladu 
s platnými normami.

Bezpečnostní příslušenství
• Bezpečnostní zábradlí.
• Ochrana podpěr.
• Ochranné nárazníky.
• Skluzy pro palety pro bezpečnou 

přepravu materiálu z jednotlivých 
pater.



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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