
SKLADOVÉ PLOŠINY A GALERIE.
Využijte na maximum prostor vašeho skladu!

Skladové plošiny a galerie jsou vhodné pro celkové navýšení plochy skladu. Oproti plošinám se u konstrukce 
galerií užívá zesílených paletových nebo policových regálů, které pak kromě zboží nesou i konstrukci přidaných 
pater. Prakticky každá konstrukce je originálem, skládající se ze samostatně vyráběných a upravovaných 
stavebnicových prvků. 

VÝHODY SKLADOVÝCH PLOŠIN A GALERIÍ 

 Zvětšení skladové plochy (i několikanásobně)

 Optimální využití výšky skladu

 Využití a flexibilita prostoru nad a pod plošinou nebo galerií



■   Prostor většiny skladu rozdělen na 2 patra
■   Výška druhého patra: 3, 18 m
■   Plocha galerie: 173,4 m2
■   Nosnost podlahy: 400 kg/m2

MF PRODUCT, s.r.o.
Efektivní využití skladu 
až po strop.

„Náš sklad má velmi vysoké stropy. Dříve 
jsme měli regály až po strop, ale tím, že 
vyskladňujeme jednotlivé položky a ne 
celé palety, z vrchních polic byl spíš archiv. 
S rostoucím tlakem na efektivní využití 
prostor plynoucím ze zvyšování počtu 
skladovaných produktů jsme se rozhodli 
pro vybudování skladové galerie.“

Jiří Červený

Production Manager, MF PRODUCT, s.r.o.

■   Celkový počet polic: 1085
■   Celková plocha galerie: 131 m2
■   Celková výška regálové konstrukce: 5,0 m
■   Nosnost podlahy: 500 kg/m2

office line s.r.o.
Zvýšení kapacity pro 
nízkoobrátkové položky.

„Při stěhování do nových prostor jsme 
řešili, jak efektivně využít nový, vysoký 
sklad. Některé drobné položky, které 
máme skladem nemají velkou obrátkovost, 
ale vzhledem k situaci na trhu chceme 
pro naše klienty držet určitou zásobu. 
Tyto položky jsme umístili na galerii, takže 
nezabírají místo ve spodní části regálů, 
kde je rychlejší a jednodušší obsluha.“

Jiří Labaš
Vedoucí skladu office line, s.r.o.

Společnost MF PRODUCT,s.r.o. vyrábí originální obrazy, předlohy pro tisk autorských reprodukcí 
a originální rámy na obrazy, které následně vyváží do všech zemí západní Evropy.

Společnost office line s.r.o. je dovozcem světově renomovaných značek z oblasti kancelářských 
a školních potřeb, včetně výtvarných materiálů.



■   Doprava do patra přes předávací místo
■   Využití paletových regálů pro pohodlné vychystávání
■   Celková plocha galerie: 313 m2
■   Nosnost podlahy: 500 kg/m2

Velkoobchod sportovního zboží.
Rychlé vychystávání 
krabic s obuví.

„Ve skladu byly dříve paletové regály až po 
strop. Vzhledem k tomu, že vychystáváme 
jednotlivé položky, bylo vždy potřeba 
vyskladnit celou paletu, vzít z ní krabičku 
a pak paletu vrátit na místo. To bylo zbytečně 
složité a časově náročné. Po konzultaci 
se společností Jungheinrich jsme zvolili 
plošinu s konstrukcí z paletových regálů.“

Managing Director, sportovní velkoobchod

Velkoobchodní distributor sportovního zboží zahraničních značek optimalizoval svůj sklad v Praze tak, 
aby lépe vyhovoval vychystávání jednotlivých drobných položek.



Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

tel.: +420 313 333 111,333

fax: +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

VŠE OD JEDNOHO
DODAVATELE

REALIZACE
NÁVRH

REVIZE


