
základní barevné provedení prezentovaných výrobkůzákladní barevné provedení prezentovaných výrobků

doplňkové barevné provedení prezentovaných výrobkůdoplňkové barevné provedení prezentovaných výrobků

bílá polomat
(pure white)

RAL 9219

signální žlutá
(signal yellow)

RAL 1003

dopravní žlutá
(traffic yellow)

RAL 1023

pastelová oranžová
(pastel orange)

RAL 2003

karmínová červená
(carmine red)

RAL 3002

dopravní červená
(traffic red)

RAL 3020

žlutozelená
(yellow green)

RAL 6018

dopravní zelená
(traffic green)

RAL 6024

mátová zelená
(mint green)

RAL 6029

světlá šedá
(light grey)

RAL 7035

sytá černá
(deep black)

RAL 9005

černá jemná textura

RAL 9005

nerezový profil

fialová
(blue lilac)

RAL 4005

námořnická modrá
(ultramarine blue)

RAL 5002

enciánová modrá
(gentian blue)

RAL 5010

ořechová hnědá
(nut brown)

RAL 8011

Schváleno Strojírenským zkušebním ústavem
Státní zkušebnou č. 202, Jablonec nad Nisou

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

40  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 2x500, 2x400mm, 
proutěnými platy, koši proutěný-
mi šikmými a zastřešením

41  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 1x500, 2x400mm, 
nerezovou policí, proutěnými 
platy, koši proutěnými šikmými a 
zastřešením

42  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 1x500, 1x400mm, 
konfekční tyčí a zastřešením

43  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vou policí 1x500mm, závěsnými 
prvky, policemi drátěnými vý-
klop nými a zastřešením

40 41 42 43

DOPLŇKOVÉ PRVKY REGÁLOVÉHO SYSTÉMUDOPLŇKOVÉ PRVKY REGÁLOVÉHO SYSTÉMU
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SU5

SU5

ATIS-em spol. s r.o.



základní rozměry

výška regálové stěny
1000, 1100, 1200, 1400, 
1600, 1800, 2000, 2100, 
2200, 2400, 2600 mm

délka regálové stěny 
(modul) „L“
625, 1000, 1250, 1330 
mm

hloubka soklu 
(základové police) „Š“
400, 500, 600, 700 mm

výška soklu „V“
140 mm

základní rozměry

hloubka police (úložné plochy) na nosníku zastřešení
600 mm

hloubky polic (úložných ploch) na konzolách
200, 300, 400, 500, 600, 700 mm

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

36  přístěnný regál 2100mm s ko-
vovou policí 1x500mm, nosičem 
přepravek, policí korytovou, lo-
meným zrcadlem a zastřešením

37  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 3x400mm, regálo-
vým zásobníkem a zastřešením

38  přístěnný regál 2100mm s regá-
lovým zásobníkem, regálovými 
vitrínami a zastřešením

39  přístěnný regál 2100mm s regá-
lovými vitrínami a zastřešením

36 37 38 39

UKONČENÍ OBOUSTRANNÉHO REGÁLUUKONČENÍ OBOUSTRANNÉHO REGÁLUNOSNÉ PRVKY REGÁLOVÉHO SYSTÉMUNOSNÉ PRVKY REGÁLOVÉHO SYSTÉMU

 Regálový systém SU5 je moderní stavebnicové zařízení. Svými parametry, kvalitou, technickým 
a estetickým řešením se řadí mezi zařízení obchodu, která přetrvávají všechny módní trendy. Je 
charakteristické jednoduchou montáží a snadnou možností přestavby. Přístěnné sestavy kotvené 
či samostojné, oboustranné (tyto lze doplnit několika typy ukončení - lomené, půlkruhové, 
kotvené a samostojné regálové čelo), regálové ostrůvky otevřené a uzavřené, různé délkové 
moduly, kouty a rohy, to vše vytváří ideální předpoklady pro účelné vybavení prodejních 
prostor všech typů.
 U všech variant je možno využít kompletní a velmi rozmanitý sortiment prvků regálového 
systému SU5. Kombinováním jednotlivých návěsných prvků lze prezentovat různé druhy zboží i 
v malém prostoru. Sortimentní nabídka řady SU5 umožňuje uspokojit i nejnáročnější požadavky 
jednotlivých zákazníků. Celkový dojem je možno umocnit barevným laděním některých prvků 
(čelo soklu, zastřešení, stojina,…) dle standardní vzorkovnice RAL, přičemž základním odstínem 
celé stavebnice je bílý polomat RAL 9219.
 Systém si udržuje náročné parametry charakteristické pro stavebnicová zařízení OZAP 
– kvalitu materiálu, zpracování, bezpečnost a povrchovou úpravu s vysokou odolností proti 
mechanickému poškození splňující náročná hygienická a ekologická kritéria.
 Regálový systém SU5 je tou správnou investicí, která efektivně podpoří Váš prodej a vytvoří 
pro Vás a Vaše zákazníky příjemné prostředí.

1 2 3

1   přístěnný regál 1800mm 
s kovovými policemi 1x500, 
1x400, 1x300, 1x200mm

2   přístěnný regál 1800mm 
s kovovými policemi 2x500, 
1x400, 1x300, 1x200mm

3   přístěnný regál 1800mm 
s kovovými policemi 2x500, 
1x400, 1x300mm a závěsný-
mi prvky

  nosník zastřešení

  konzola nízká

  konzola nízká (ve sklopené poloze)
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základní typy
regálového systému

  rovný modul

  koutový modul

  rohový modul

2

3

4

1



4   přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 1x500, 1x400, 
1x300, 1x200mm a závěsnými 
prvky 

5   přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 1x500, 1x400, 
1x300, 1x200mm, závěsnými 
prvky a dělítky

6   přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 2x500mm a skle-
něnými policemi 1x400, 1x300, 
1x200mm

7   přístěnný regál 1800mm s kovo-
vou policí 1x500mm a skleněný-
mi policemi 1x500, 1x400, 1x300, 
1x200mm

4 5 6 7

ZASTŘEŠENÍ REGÁLOVÉHO SYSTÉMUZASTŘEŠENÍ REGÁLOVÉHO SYSTÉMU

32  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 2x500, 2x400, 
1x300mm a zastřešením

33  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 1x500, 4x400mm 
a zastřešením

34  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 2x500, 3x400mm 
a zastřešením

35  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 1x500mm, poli-
cemi drátěnými výklopnými 
a zastřešením

32 33 34 35

POLICE A PŘÍSLUŠENSTVÍPOLICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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28  oboustranný regál 1600mm 
s kovovými policemi 2x500mm 
a policemi drátěnými výklop-
nými

29  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 2x500, 2x400, 
1x300mm

30  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 1x500, 4x400mm

31  přístěnný regál 2100mm s kovo-
vými policemi 2x500, 3x400, 
1x300mm

28 29 30 31

ZADNÍ PANELY DĚROVANÉZADNÍ PANELY DĚROVANÉ ZÁVĚSOVÉ PRVKYZÁVĚSOVÉ PRVKY

8   přístěnný regál koutový 1800mm 
s kovovou policí 1x500mm

9   přístěnný regál koutový 1800mm 
s kovovými policemi 2x500, 
1x400, 1x300mm

10  přístěnný regál koutový 1800mm 
s kovovými policemi 2x500mm 
a skleněnými policemi 1x400, 
1x300mm

11  přístěnný regál koutový 1800mm 
s kovovou policí 1x500mm a 
skleněnými policemi 1x500, 
1x400, 1x300mm

8 9 10 11
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12  přístěnný regál rohový 1800mm 
s kovovými policemi 2x500, 
1x400, 1x300mm

13  přístěnný regál rohový 1800mm 
s kovovými policemi 2x500mm 
a skleněnými policemi 1x500, 
1x400, 1x300mm

14  přístěnný regál rohový 1800mm 
s kovovou policí 1x500mm 
a skleněnými policemi 1x500, 
1x400, 1x300mm

15  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 1x500, 1x300, 
1x200mm (drátěná a skleněná 
čelní opěra) a policí drátěnou 
výklopnou

12 13 14 15

POLICE A ZÁSOBNÍKY NA KNIHY, CD, AUDIO A VIDEOPOLICE A ZÁSOBNÍKY NA KNIHY, CD, AUDIO A VIDEO ZADNÍ PANELY KAZETOVÉZADNÍ PANELY KAZETOVÉ

24  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 2x500, 1x400mm, 
policí dřevěnou, proutěným pla-
tem a koši proutěnými šikmými

25  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vou policí 1x500mm a závěso-
vým rámem

26  oboustranný regál 1600mm s ko-
vovými policemi 4x500, 2x400, 
2x300mm

27  oboustranný regál 1600mm s ko-
vovými policemi 6x500, 
2x400mm

24 25 26 27
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20  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 2x500mm, závěs-
nými prvky a koši drátěnými 
šikmými

21  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vou policí 1x500mm, závěsnými 
prvky a koši drátěnými šikmými

22  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 2x500mm, policí 
nerezovou a koši proutěnými 
šikmými

23  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 1x500, 2x400mm, 
policí nerezovou, proutěnými 
platy a koši proutěnými šikmými

20 21 22 23

SKLENĚNÉ, DRÁTĚNÉ A SPECIÁLNÍ POLICESKLENĚNÉ, DRÁTĚNÉ A SPECIÁLNÍ POLICE VITRÍNY, ZÁSOBNÍKY S POSUVNÝMI DVÍŘKY A ZÁSUVKAMIVITRÍNY, ZÁSOBNÍKY S POSUVNÝMI DVÍŘKY A ZÁSUVKAMI

16  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 2x500mm, závěs-
nými prvky a policí drátěnou 
1x400mm

17  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vými policemi 1x500, 1x300mm, 
policí s vložkou 1x300mm a poli-
cí drátěnou výklopnou

18  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vou policí 1x500mm, závěsnými 
prvky a policí drátěnou RDE 
1x460mm

19  přístěnný regál 1800mm s kovo-
vou policí 1x500mm, závěsnými 
prvky a policí drátěnou RDE 
1x460mm

16 17 18 19
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základní barevné provedení prezentovaných výrobkůzákladní barevné provedení prezentovaných výrobků

doplňkové barevné provedení prezentovaných výrobkůdoplňkové barevné provedení prezentovaných výrobků

bílá polomat
(pure white)

RAL 9219

signální žlutá
(signal yellow)

RAL 1003

dopravní žlutá
(traffic yellow)

RAL 1023

pastelová oranžová
(pastel orange)

RAL 2003

karmínová červená
(carmine red)

RAL 3002

dopravní červená
(traffic red)

RAL 3020

žlutozelená
(yellow green)

RAL 6018

dopravní zelená
(traffic green)

RAL 6024

mátová zelená
(mint green)

RAL 6029

světlá šedá
(light grey)

RAL 7035

sytá černá
(deep black)

RAL 9005

černá jemná textura

RAL 9005

nerezový profil

fialová
(blue lilac)

RAL 4005

námořnická modrá
(ultramarine blue)

RAL 5002

enciánová modrá
(gentian blue)

RAL 5010

ořechová hnědá
(nut brown)

RAL 8011

PROSKLENÁ VITRÍNAPROSKLENÁ VITRÍNA
SEKTOROVÉ PRODEJNÍ PULTY SU5SEKTOROVÉ PRODEJNÍ PULTY SU5

PROSKLENÁ VITRÍNAPROSKLENÁ VITRÍNA

     

Prosklená vitrína vychází konstrukčně z pultového systému tvo-

řeného kostrou z ocelových profilů pospojovaných plastovými 

rohovníky. Je celoprosklená s jedním dveřním křídlem po celé 

výšce vitríny. Slouží k umístění v prostoru pro vystavení a uza-

mčení zboží. Standardně je osazena dvěma úložnými plochami 

(sklo). Na přání je možno doplnit vitrínu třetí úložnou plochou 

(obj. č. 0856014 - police prosklené vitríny).

Vitrína je sestavena ze soklu prosklené vitríny a prosklené skříně, 

které jako celek tvoří velmi zajímavý a nápaditý doplněk každé 

větší volné či pultové prodejní zóny.

18 - prosklená vitrína se zámkem

19 - prosklená vitrína bez soklu

20 - sokl prosklené vitríny

základní rozměry:
(celá sestava)

hloubka - 600 mm
šířka - 600 mm
celková výška - 1800 mm
(výška proskleného dílu - 1300 mm
výška soklu - 500 mm)

obj. č. 0855000 + 085600018

obj. č. 085600019

obj. č. 085500020

ATIS-em spol. s r.o.



SEKTOROVÉ PRODEJNÍ PULTY SU5SEKTOROVÉ PRODEJNÍ PULTY SU5

základní rozměry:
(zobrazený  sortiment)

výška - 900 mm
šířka -  600 mm
délka - 1000 mm
(doplňkově 600 mm
u pultu s plnou a prosklenou vrchní deskou)

13 - zásuvka pod desku pultu
13a - police do pultu 1000 mm
13b - police do pultu 600 mm
14a - dvoudrážka pultu 1000 mm - pár
14b - posuvná dvířka pultu 1000 mm - pár
15 -  zásuvkový komplet 1000 mm (pro instalaci 

do pultu s plnou deskou, pultu proskleného 
a pultu s nerezovou deskou), jednotlivé 
zásuvky je možno doplnit vložením 2 ks 
hřebenů zásuvky pultu (obj. č. 1551800) 
a dělítky (obj. č. 0502400) v počtu dle 
potřeby

16 -  sestava zásuvkového kompletu a výsuvného 
plata u proskleného pultu

17 -  výsuvné plato proskleného pultu (možnost 
plynulého naklopení)REFERENCE: (viz foto titulní strana)

IN LOCO - kosmetika bižuterie, Karlovy Vary, Zeyerova 13  •  PARFUMERIE  NO 12 - kosmetický salon, Karlovy Vary, Nám. Dr. M. Horákové
PROTEC CS - TV-audio-video-sat-dom. spotřebiče, Karlovy Vary, Buchenwaldská 7 •  ELEKTRO - ANTONÍN  SLEPIČKA, Toužim, Nám. Jiřího z Poděbrad 101

1 - pult s plnou deskou 1000 mm
2 - pult s plnou deskou 600 mm
3 - pult prosklený 1000 mm
4 - pult prosklený 600 mm
5 - pult s výstavními policemi 1000 mm
6 - pult s nerezovou deskou 1000 mm
7 - pult lomený s plnou deskou
8 - pult lomený prosklený
9 - segment vysoký 90 st.
 - segment snížený 90 st.
10 - polička pultu dlouhá
10a - polička pultu krátká
11 - ochranná lišta pultu dlouhá
11a - ochranná lišta pultu krátká
12 - vložky pultu s výstavními policemi

detail rohovníku a spojení
profil - plocha (deska)

detail rohovníku a spojení
profil - plocha (deska a volný
prostor)

detail rohovníku a spojení
profil - plocha (sklo)

detail rohovníku a spojení
profil - plocha (sklo a deska)

detail rohovníku a spojení
profil - plocha (sklo, deska
a volný prostor)

detail provedení poličky
pultu a ochranné lišty pultu

pohled na výsuvné plato
proskleného pultu

lomené pulty jsou tvořeny dvěma sektory 600 x 600 mm s vloženým segmentem (vysokým 

nebo sníženým dle typu), které umožňují plynulé rozevření v rozmezí 0 - 90 stupňů

Sektorové prodejní pulty SU 5 jsou zhotoveny z moderních materiálů 

a celkové provedení posouvá toto vybavení obchodních jednotek vpřed. 

Základem pultů je kostra z ocelových profilů (v barevném odstínu dle 

výběru), výplně jsou tvořeny různými materiály ve skladbě dle typu pultu 

(bílé lamino, sklo a vrchní deska v provedení PVC Novoflor, nerezový 

plech nebo sklo). Ocelové profily kostry jsou pospojovány plastovými 

rohovníky. Pulty jsou dodávány vcelku po jednotlivých kusech daného 

typu. Základní provedení lze osazovat dalšími doplňky. Čelními jsou 

polička (na odložení nákupní tašky) a ochranná lišta. Zápultí lze doplnit 

vložkami pultu pro pult s výstavními policemi, zásuvkou se zámkem pod 

vrchní desku, policí, posuvnými dvířky nebo kompletem čtyř zásuvek 

s úchytkami. Prosklený pult lze doplnit výsuvným platem s možností 

plynulého naklopení.

obj. č. 1852200

obj. č. 1851100 obj. č. 1852300

obj. č. 1854700 obj. č. 1852600 obj. č. 1852204 obj. č. 1853900 obj. č. 1854000

obj. č. 1853800

obj. č. 1851300 obj. č. 1851400

obj. č. 1852000

obj. č. 1852100

obj. č. 1853500 (segment vysoký), 1853600 (segment snížený)
obj. č. 1852700

3 4

5 6

2

obj. č. 18510001

obj. č. 1852900 obj. č. 1853000 obj. č. 185310010 10a 11 obj. č. 185320011a
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13 13a 13b 14a 14b

15 16 17


