
Podesti
Jekleni podest



Preprosto povečanje skladiščnega 
prostora
Za preprosto povečanje 
skladiščnega prostora v višino.
Kapaciteto skladišča lahko hitro in zelo preprosto povečate.

Jeklen podest hitro poveča prostor v višino, brez dragih gradbenih posegov v tloris. Samostojna, pohodna, povozna jeklena 
konstrukcija poveča prostor na več ravneh: na zgornji etaži je prostor za nove skladiščne in delovne prostore, na spodnji 
lahko pa lahko na primer razširite proizvodnjo. Podesti v primerjavi s fiksnimi medetažami ponujajo številne možnosti 
uporabe. Uporabite jih lahko kot komisionirne odre. Jeklene podeste lahko postavite tako, da po njih vozite ročne in tudi 
električne paletne vozičke. Za pretok materiala s pritličja na podest skrbijo viličarji ali transportni sistemi, osebje pa do 
podesta dostopa po stopnicah ali z dvigali.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Dodaten skladiščni prostor brez gradbenih posegov v osnovni objekt.

• Učinkovit izkoristek višine prostora.

• Prilagoditev obstoječih potrebam.

• Številne možnosti uporabe.

Strokovnjaki za regale že od leta 1958.

Vaše skladišče stoji na regalih. Za vsako panogo in potrebo 
oblikujemo rešitev po meri, ki ustreza najstrožjim kakovostnim 
zahtevam in raste skupaj z vašimi potrebami. Kot ponudnik 
sistemskih rešitev vas spremljamo vse od projektiranja do 
poprodajnih storitev.

Preverjena kakovost. Zagotovljeno.

Tudi če izbrana regalna rešitev že stoji, poskrbimo za kakovost 
in varnost v skladišču. Imamo službo 120 inšpektorjev, ki na 
vašo željo in skladno s standardom EN 15635 pri vas opravijo 
pregled. Če kar koli manjka, dostavimo še originalne 
nadomestne dele.



Jungheinrichov regal,
ki se vedno obnese.

Prilagodljivost Učinkovitost Varnost
Regal, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Vse za optimalen 
materialni tok.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Jekleni podest lahko uporabljate na 
razne načine; lahko ga skladno z 
namenom uporabe opremite z 
raznimi sistemi.

Z jeklenimi podesti v kratkem času 
ustvarite dodatno uporabno 
površino, ne da bi morali spremeniti 
ali razširiti tloris skladišča. Z 
gradbenopravnega vidika ta različica 
manj zahtevna od gradnje fiksnih 
medetaž.

S preventivnimi storitvami in 
primernimi regalnimi dodatki 
poskrbimo, da so ljudje, vozila in regali 
vedno varni. Poslovanje tako ni 
ogroženo in blago je zaščiteno.

Vsestranska uporaba.
• Kot blokovno skladišče, 

pisarniška, proizvodna ali 
komisionirna površina.

• Podesti kot podkonstrukcije in 
vzdrževalni dostop za tekoče 
trakove.

Konfiguracija po meri
• Različne vrste dna: od ivernih 

plošč do kovinskih rešetk.
• Bogat nabor dodatkov.

Boljši izkoristek uporabne površine.
• Dodatna površina na mostnih 

konstrukcijah.
• Optimalen izkoristek celotne 

višine prostora.

Prihranek pri stroških
• Ugodna izvedba v primerjavi z 

razširitvijo talne površine.

Skladnost s standardi.
• Regalni sistem, ograje in varovala 

pred padcem so skladni z 
zadevnimi standardi.

Varovalni dodatki.
• Varovalna ograja.
• Zaščita opornikov.
• Odbijači.
• Paletna zapornica omogoča varno 

transportiranje blaga v posamezna 
nadstropja.



Pravi model za vaše potrebe:

Statično skladiščenje palet. Enojni regal

Prilagodljivi regal s širokim hodnikom

Prilagodljivi regal z ozkim hodnikom

Uvozni/prevozni regal

Avtomatizirano paletno skladišče

Dinamično shranjevanje palete Pretočni regal za palete

Potisni regal

Kompaktno skladišče z vozički

Pomični paletni regal

Shranjevanje statičnih majhnih delov Polični regal

Visoki polični regal

Večetažni polični regal

Avtomatizirano skladišče za drobne dele

Dinamika shranjevanja strojne opreme Zalogovnik s pladnji

Vertikalni karuselni zalogovnik

Pomični polični regal

Pretočni regal za drobni material

Dolge blago Konzolni regal

Dvigala Jekleni podest

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.
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