
technická pøíruèka
pro u�ivatele

ATIS-em spol. s r.o.



6

185

34

police a zásobníky na knihy,
CD, AUDIO a VIDEO

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

zásobník VIDEO
pìtiøadový kovový zásobník
se speciálními konzolami
(dodáváno v rozlo�eném
stavu jako soubor
7-mi komponentù)

100,0        35,0        93,5         1451400         01

konstrukèní uzel:
1/ stojina, 2/ zadní panel plný,
3/ zásobník se zásuvkovou vlo�kou,
4/ zásobník VIDEO

3

2
1

4

V

Š

L

dodávaný spojovací materiál:
šroub M4 x 8                                 - 2 ks

SU5/6/09

název skupiny prvkùskupina prvkùnázev produktu
(typ obchodního
zaøízení)

název prvku
(upøesòuje konstrukci
a pou�ití prvku)

prostorové zobrazení prvku
(axonometrický pohled
se základními rozmìry)

detail skupiny prvkù
(axonometrický pohled
upøesòující pou�ití prvkù)

materiálový kód
(upøesnìní materiálu
èi povrchové úpravy)

èíslo prvku
(objednací èíslo výrobku)

základní rozmìry prvku

spojovací materiál
(nezbytná souèást vybraných
prvkù zajiš�ující jejich funkènost)

identifikaèní adresa
(umo�òuje rychlou
orientaci v databázi
prvkù )

detail prvku
(pohled s upøesòujícími
rozmìry)

uspoøádání jednotlivých stran
technické pøíruèky

OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ

základní rozmìry prvkù

OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ
(axonometrický pohled

se základními rozmìry) je v�dy doplnìno minimálnì jedním
z následujících rozmìrù:

v jsou základní rozmìry uvádìny v centimetrech, u
(pohled s upøesòujícími rozmìry) v milimetrech.

Prostorové zobrazení prvku

délka “L“     šíøka “Š”     výška “V”

POZNÁMKA: prostorovém zobrazení prvku detailu prvku

Technická pøíruèka je urèena ke snadné a rychlé orientaci
v prvcích obchodního zaøízení. Zjednoduší návrh zaøízení
do urèeného prostoru s ohledem na optimální zpùsob vysta-
vení zbo�í. Usnadní orientaci v zakoupeném obchodním
zaøízení a poskytne informace potøebné k montá�i.

konstrukèní uzel
(sestava upøesòující
pou�ití prvkù)



materiály a povrchová úprava

OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ
Spoleènost OZT, vyrábìjící obchodní zaøízení pod znaè-

kou OZAP, vychází celou dobu své existence z vlastní
konstrukce. Vývoj a výroba jednotlivých prvkù sleduje dosa-
�ení vysoké míry u�itných vlastností, dlouhé �ivotnosti a mo-
derního designu. Kvalitní technologické zázemí, konstrukèní
øešení jednotlivých prvkù a systém kontroly jakosti umo�òuje
výrobu s vysokou pøesností, zaruèující snadnou montá�.

Základní konstrukèní materiál tvoøí válcovaná ocel. Dopl-
òujícími materiály jsou sklo, plast, guma, nerezová ocel a døe-
vo (pøírodní èi ve formì lamina,...).

Technologie nanášení práškových barev dodává výrobkùm
kvalitní povrch s vysokou odolností proti otìru a splòuje
pøísná hygienická kritéria.

prášková barva (standardním barevným
odstínem je RAL 9219 - bílá polomat
galvanicky pokoveno
sklo (èiré, matné)
nerezový materiál
plast (èirý, bílý)
guma
døevo (pøírodní, proutí)
zrcadlo (sklenìné)
plexisklo
døevo (lamino, døevotøíska)

01

02
03

RAL 8011

oøechová hnìdá
(nut brown)

04
05
06

RAL 9219

bílá polomat
(pure white)

RAL 7035

svìtlá šedá
(light grey)

07
08
09
10

RAL 2003

pastelová oran�ová
(pastel orange)

RAL 1023

dopravní �lutá
(traffic yellow)

RAL 5010

enciánová modrá
(gentian blue)

RAL 5002

námoønická modø
(ultramarine blue)

RAL 4005

fialová
(blue lilac)

RAL 3020

dopravní èervená
(traffic red)

RAL 3002

karmínová èervená
(carmine red)

RAL 6029

mátová zelená
(mint green)

RAL 6024

dopravní zelená
(traffic green)

RAL 6018

�lutozelená
(yellow green)

RAL 9005

èerná jemná textura

RAL 9005

sytá èerná
(deep black)

RAL 1015

slonová kost
(light ivory)

Základním barevným odstínem je RAL 9219.
katalogové ceny prvkù jsou stanoveny pro ná-

støik tímto odstínem dodávku prvkù
v jiných barevných odstínech je nutné v�dy

konzultovat s výrobcem.

s

POZNÁMKA:
- POZOR -

tandardní odstín

standardní a doplòková barevnost

OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ

RAL 1003

signální �lutá
(signal yellow)

doplòkové odstíny

POZNÁMKA: barevná úprava vodorovných linií
(èelo soklu, èelo zastøešení a boènice
zastøešení) zvýrazní celkový dojem
regálové sestavy v prostoru.



pùdorysné rozmìry základních
konstrukèních uzlù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
Pøi návrhu plošného a prostorového uspoøádání jednotli-

vých modulù regálových sestav je nutné vycházet z rozmìrù
základních konstrukèních uzlù

Úlo�né plochy šíøek 60 a 70cm
vzniknou slo�ením ze samostatných polic.

rozmìry jsou uvedeny
v centimetrech

(pøístìnný, oboustranný,
koutový a rohový regál).

POZNÁMKA:

Stavebnicový univerzální regálový systém SU5 je standardnì vyrábìn ve ètyøech základních modulech:

Kombinací základních modulù pøi návrhu
regálových sestav lze docílit optimálního
vyu�ití plochy a prostoru vybavovaného
objektu.

a) b) c) d)62,5cm 100,0cm 125,0cm 133,0cm

Oboustranný regál nahrazuje sestavu dvou pøístìnných regálù stojících zády k sobì. Konstrukèní øešení
se spoleènou stojinou zvyšuje stabilitu sestavy a sni�uje velikost zastavìné plochy pøi zachování stejných u�itných
vlastností. Schemata zobrazují situace, které nastanou v pøípadech, kdy na obou stranách regálu navrhneme
výplnì stejné šíøky. Další rozmìrové varianty získáme kombinací výplní rùzných šíøek na jednotlivých stranách
oboustranného regálu.

konstrukèní uzel:
stojina s jednou výplní (pøístìnný regál)

konstrukèní uzel:
stojina se dvìma výplnìmi (oboustranný regál)

pøístìnný regál(se stojinami 60x30mm)

47
,5

67
,5

77
,557

,5

oboustranný regál (se stojinami 60x30mm)

89 12
9

14
9

10
9

oboustranný regál (se stojinami 80x30mm)

91 13
1

15
1

11
1

pøístìnný regál (se stojinami 80x30mm)

49
,5

69
,5

79
,559

,5

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm

výplò 700mm
výplò 600mm
výplò 500mm
výplò 400mm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm

výplò 700mm
výplò 600mm
výplò 500mm
výplò 400mm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm

pøístìnný regál

oboustranný regál

rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40    70cm

POZNÁMKA:

rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40    70cm

POZNÁMKA:



koutový regál

rohový regál

pùdorysné rozmìry základních
konstrukèních uzlù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

konstrukèní uzel:
stojina rohová 90° se dvìma výplnìmi (rohový regál)

konstrukèní uzel:
stojina s jednou výplní (koutový regál)

koutový regál (se stojinami 80x30mm)

(platí pro všechny
šíøky výplní)

ètverec 72x72cm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm

koutový regál (se stojinami 60x30mm)

(platí pro všechny
šíøky výplní)

ètverec 70x70cm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm

(výplò 400mm)
(výplò 500mm)
(výplò 600mm)

ètverec 47,5x47,5cm
ètverec 57,5x57,5cm
ètverec 67,5x67,5cm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm

rohový regál (se stojinami 60x30mm)

(výplò 400mm)
(výplò 500mm)
(výplò 600mm)

ètverec 49,5x49,5cm
ètverec 59,5x59,5cm
ètverec 69,5x69,5cm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm

rohový regál (se stojinami 80x30mm)

Koutový (vnitøní) a rohový (vnìjší) regál umo�òují plynulé
spojení dvou sestav svírajících úhel 90°.

koutový                    rohový

Základ rohového regálu tvoøí
stojina rohová 90° (stojinami 60x30mm
a 80x30mm rozumìj stojiny v sousedních
modulech).

rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40    60cm

v�dy

POZNÁMKA:

rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40    60cm

POZNÁMKA:



maximální dovolená zatí�ení
nosných prvkù

maximální dovolená zatí�ení polic na konzolách a výplních (kg)

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
Stavebnicový univerzální regálový systém SU5 je navr�en

pro statické namáhání. Velikost nosných prùøezù a øešení
jednotlivých konstrukèních uzlù vychází z pøesných pevnost-
ních výpoètù. Pro zachování bezpeènosti a �ivotnosti regálo-
vého systému je nutné dodr�ovat maximální dovolená zatí�e-
ní nosných prvkù (konzola, výplò, nosník zastøešení, police,...).

Pøi vytvoøení úlo�né plochy na zastøešení regálového systému plní funkci konzoly nosník zastøešení. Pro tento
prvek platí následující tabulka.

typ
konzoly

nosník zastøešení

hloubka
police (cm)

délka police -
- modul (cm)

62,5

100,0

125,0

133,0

60

120

120

120

120

maximální dovolené zatí�ení
polic na nosníku zastøešení

typ
konzoly

konzola nízká

platí pro (police pro vyšší zatí�ení) - 3414500, 1414500, 2414500, 4414500polici tì�kou

konzola vysoká konzola tì�ká výplò

hloubka
police (cm)

délka police -
- modul (cm)

62,5

100,0

125,0

133,0

20

150

150

150

150

30

140

140

140

140

40

130

130

130

130

50

100

100

100

100

40

170

170

170

170

50

170

170

170

170

60

170

170

170

170

70

170

170

170

170

50

170
250
170
250
170
250
170
250

60

280

280

280

280

70

270

270

270

270

40

170

170

170

170

50

170
250
170
250
170
250
170
250

60

300

300

300

300

70

320

320

320

320

Celkové dovolené zatí�ení modulu se stojinou prùøezu je
s ohledem na zachování stability regálové sestavy výrobce doporuèuje u regálù vyšších

ne� 2,2m ukotvit ka�dou stojinu ve výšce 1,7 - 1,8m od podlahy.

jednoho pøístìnného regálu 80x30mm 900kg -
- POZOR -

A

Celkové dovolené zatí�ení modulu se stojinou prùøezu je
u regálových sestav vyšších ne� 1,6m je nutné kotvit ka�dou stojinu ve výšce 1,7 - 1,8m

od podlahy. Stojiny není nutno kotvit v pøípadì, �e celkové zatí�ení jednotlivých modulù
pøístìnného regálu nepøesáhne 200kg.

jednoho pøístìnného regálu 60x30mm 600kg -
- POZOR -

B



vzorový výpoèet stability pøístìnného regálu

stabilita regálových sestav -
- vzorový výpoèet stability regálu

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

POZNÁMKA: celkovým dovoleným zatí�ením rozumíme souèet zatí�ení jednotlivých úlo�ných
ploch. V pøípadì regálu se zastøešením se do celkového dovoleného zatí�ení zahrnuje
i zatí�ení úlo�né plochy na nosnících zastøešení.

POZNÁMKA: vrchní zadní panel regálové stìny lze zajistit proti vypadnutí pojistkou panelu -
- prvek è. 0250700.

Celkové dovolené zatí�ení modulu (se dvìma výplnìmi ve stojinì) je
dáno celkových dovolených zatí�ení na jednotlivých stranách. Celková dovolená zatí�ení
jednotlivých stran jsou shodná s hodnotami uvedenými v bodech      a

pøi návrhu uspoøádání úlo�ných ploch je nutno dbát na to, aby obì strany byly pokud mo�no
zatí�eny stejným celkovým zatí�ením.

jednoho oboustranného regálu
souètem

-
- POZOR -

C

U navr�ených regálových sestav je nezbytné provést
kontrolu stability jednotlivých modulù (tzv. podmínku
stability musí splòovat ka�dý modul regálové sestavy).

Výpoèet stability regálu bychom mìli orientaènì provádìt i v pøípadech, kdy struktura sestavy (poèet a šíøka
úlo�ných ploch) spoleènì se zatí�ením úlo�ných ploch vyluèuje všechny pochybnosti o nestabilitì. Proto uvádíme
pøíklad výpoètu, který dovolí provést rychlou kontrolu.

U i musí být hloubka úlo�ných ploch hloubka
úlo�né plochy .

pøístìnného oboustranného regálu v prostoru
na výplních (základní na soklu)

A

A

B

B

Pøi kontrole stability posuzujeme celkovou stabilitu na základì
pùsobících na jednotlivých stranách regálu. Tato zásada platí rovnì� u

s výplní ve stojinì a úlo�nými plochami na stranách.

oboustranného regálu absolutního
souètu momentù oboustranného
regálu jednou obou

F2
a2/2 a2

a1/2
a1F1

a

N N

F

M

podmínka stability: S = F/N > 1,5
a      a1
a      a2

kde: 1,5 je tzv. koeficient bezpeènosti
pro daný typ zaøízení (výrobku)
F = F1 + F2
N = M/a
M = M1 + M2
(M1 = F1 x a1/2, M2 = F2 x a2/2)

>
>

=
=

pøíklad výpoètu s konkrétními
hodnotami zatí�ení polic:

S = F/N = 6,0/1,57 = 3,82 > 1,5

F1 = 2,0kN (200kg)
F2 = 4,0kN (400kg)
a = 0,7m
a1 = 0,5m
a2 = 0,3m

F = F1 + F2 = 2,0 + 4,0 = 6,0kN

M1 = F1 x a1/2 = 2,0 x 0,5/2 = 0,5kNm
M2 = F2 x a2/2 = 4,0 x 0,3/2 = 0,6kNm
M = M1 + M2 = 0,5 + 0,6 = 1,1kNm

N = M/a = 1,1/0,7 = 1,57kN

regál je stabilní



základní varianty regálù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

13

22
28

25
25

15 15

30 30

2525

12
,5

detail dìrování
zadního panelu

detail dìrování
stojiny

koncová stojina oboustranná
-----------------------

prùbì�ný regál oboustranný

koncová stojina pøístìnná
------------------------

prùbì�ný regál pøístìnný



1

skupinové èlenìní prvkù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

4

police a pøíslušenství
police, police tì�ké
speciální police
police korytová
nosiè pøepravek
police sklenìné
police drátìné
dr�ák cenovky, cenovková lišta
èelní opìry
pøíslušenství koutových polic
pøíslušenství rohových polic
dìlítka polic, boènice polic
police drátìná RDE a pøíslušenství

1

stojiny a pøíslušenství
stojiny
nástavce stojin
stojiny pojízdného regálu
pøíslušenství stojin
kotevní prvky

2

zadní panely a krycí prvky,
závìsy do dìrovaných panelù

zadní panely kazetové, police
a závìsy do kazetových panelù

zadní panely plné
zadní panely dìrované
èela soklu
krycí lišty
háèky a závìsy do dìrovaných panelù

zadní panely kazetové
police do kazetových panelù
kapsy do kazetových panelù
háèky a závìsy do kazetových panelù

3

výplnì, konzoly polic
a pøíslušenství

výplnì
konzole polic
prvky pro ulo�ení sklenìných polic

5

regálové vitríny s policemi
a posuvnými dvíøky

regálové zásobníky s policemi
a posuvnými dvíøky

regálové zásobníky
se zásuvkovými vlo�kami

konzoly dvojité, výplnì
police do vitrín
pøíslušenství vitrín

konzoly dvojité, výplnì
police do zásobníkù
pøíslušenství zásobníkù

konzoly dvojité, výplnì
police do zásobníkù
zásuvková vlo�ka regálová
pøíslušenství zásobníkù



ukonèení oboustranného regálu
se stojinou 80x30mm - lichobì�ník
sokly, èela soklu lichobì�níku
konzoly dvojité, police lichobì�níku
pøíslušenství polic lichobì�níku
stojiny zastøešení
zastøešení lichobì�níku
osvìtlení a pøíslušenstvídoplòkové prvky

regálového systému

prvky rámového
regálového systému

1

skupinové èlenìní prvkù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

6

police a zásobníky na knihy,
CD, AUDIO a VIDEO

police na knihy
lišty, závìsy
zásobníky
drátìné regálové koše

ukonèení oboustranného regálu
se stojinou 80x30mm - pùlkruh
sokly, èela soklu pùlkruhu
konzoly dvojité, police pùlkruhu
pøíslušenství polic pùlkruhu
stojiny zastøešení
zastøešení pùlkruhu
osvìtlení a pøíslušenství

závìsové prvky
nosník závìsných ramen
závìsná ramena
nosník závìsù dìrovaný
závìsy do dìrovaného nosníku
závìsový rám, konfekèní tyè
lomené zrcadlo

7

zastøešení a pøíslušenství
nosník zastøešení
boèní a èelní prvky zastøešení
desky zastøešení, police
osvìtlení a pøíslušenství

8

9

koše
pojízdné zásobníky 10

stojiny, výplnì, zadní panely
konzoly polic
police a pøíslušenství
zastøešení a pøíslušenství
osvìtlení a pøíslušenství

11

skupinové èlenìní prvkù

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

regálové vitríny celoprosklené
s policemi

nosníky a rámy vitrín
police do celoprosklených vitrín



1

stojiny a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

stojina 60x30mm
uzavøený profil s oboustranným
standardním dìrováním

30

60
V

100,0         0104000         01
120,0         0104200         01
140,0         0104400         01
160,0         0104600         01
180,0         0104800         01
200,0         0105000         01
210,0         0105100         01
220,0         0105200         01
240,0         0105400         01
260,0         0105600         01

V

30

40

stojina kotvená 2400
otevøený profil se standardním
dìrováním

- urèeno pro ukotvení do stìny

240,0         0033600         01

stojina 80x30mm
uzavøený profil s oboustranným
standardním dìrováním

30

80
V

110,0          0101100         01
140,0         0101400         01
160,0         0101600         01
180,0         0101800         01
200,0         0102000         01
210,0         0102100         01
220,0         0102200         01
240,0         0102400         01
260,0         0102600         01

SU5/1/01

SU5/1/02

SU5/1/03



1

stojiny a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)
10,0         0106100         01
20,0         0106200         01
40,0         0106400         01
60,0         0106600         01

nástavec stojiny 80x30mm
uzavøený profil s oboustranným
standardním dìrováním

- urèeno ke zvýšení regálové stìny,
sestavy, jejich� celková výška pou�itím
nástavce pøesáhne 2100mm nutno
kotvit (kotvení umístit do výšky 1800mm
a� 2100mm od podlahy)

V

10,0         0107100         01
20,0         0107200         01
40,0         0107400         01
60,0         0107600         01

nástavec stojiny 60x30mm
uzavøený profil s oboustranným
standardním dìrováním

- urèeno ke zvýšení regálové stìny,
sestavy, jejich� celková výška pou�itím
nástavce pøesáhne 2100mm nutno
kotvit (kotvení umístit do výšky 1800mm
a� 2100mm od podlahy)

V

stojina rohová 90°
svaøenec dvou uzavøených profilù
s oboustranným standardním dìrová-
ním a plechového èela

- urèeno pro rohové sestavy tvaru “L”,
“U” a uzavøené ostrùvky

100,0         0114000         01
110,0         0114100         01
120,0         0114200         01
140,0         0114400         01
160,0         0114600         01
180,0         0114800         01
200,0         0115000         01
210,0         0115100         01
220,0         0115200         01
240,0         0115400         01
260,0         0115600         01

30

60

90

V

podpìra stojiny 60mm, 80mm
rektifikaèní šroub M12

- urèeno k umístìní pod stojinu V Š

6,0          9,0         0150400         02, 05
8,0          9,0         0150300         02, 05

SU5/1/04

SU5/1/05

SU5/1/06

SU5/1/07



1

stojiny a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

stojiny pojízdného regálu
uzavøený profil s oboustranným
standardním dìrováním a otvory
pro montá� spojnic stojin (všechny
kladky opatøeny brzdou)

- urèeno pro jednomodulové
regálové sestavy

30

60

50,0      135,0         0108500         01
(pár)

Š

V

stojiny pojízdné gondoly
uzavøený profil s oboustranným
standardním dìrováním a otvory
pro montá� spojnic stojin (kladky
opatøeny brzdou)

- urèeno pro jednomodulové
regálové sestavy

30

60

40,0      135,0         0109400         01
(pár)

Š

V

spojnice stojin
uzavøený profil 40x20mm

- urèeno pro sestavy bez zadních
panelù a pro pojízdné regály

62,5                                       3151200         01
100,0                                       1151200         01
125,0                                       2151200         01
133,0                                       4151200         01

L

dodávaný spojovací materiál:
šroub M8 x 15                               - 4 ks
matice                                           - 4 ks

SU5/1/08

SU5/1/09

SU5/1/10



1

stojiny a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

kotevní hák dlouhý

- urèeno k posuvnému spojení stojiny
s kotevní lištou s mo�ností nastavení
vzdálenosti kotvené stojiny od zdi

kotevní hák

- urèeno k posuvnému spojení
stojiny s kotevní lištou

L

L

Š

kotevní lišta

- urèeno k ukotvení stojiny
do zdi

L

spojka èela s oboustranným regálem

- urèeno pro ukotvení èela ke krajní
stojinì oboustranného regálu
(spojovací element mezi krajní
stojinou a spojnicemi stojin)

Š

dodávaný spojovací materiál:
podlo�ka 5,1                                 - 4 ks
šroub 4,8 x 13                               - 4 ks

dodávaný spojovací materiál:
podlo�ka 8,4                                 - 2 ks
vrut 8 x50                                      - 2 ks
hmo�dinka HM 12                         - 2 ks

dodávaný spojovací materiál:
nestandardní délku závitové tyèe nutno
pøesnì uvést v objednávce

stojina 60x30
2,7                        0151400         01

stojina 80x30
3,7                        0151300         01

12,0                                       0151500         01

3,0                                       0151600         02

3,0        12,0                        0151700         02

SU5/1/11

SU5/1/12

SU5/1/13

SU5/1/14



kotvení lehké 3,0 3,0 0151900         02

- urèeno k pøímému ukotvení
stojiny do zdi

kotvení vrchní 2,0 7,0 R032600         01

- urèeno k pøímému ukotvení
stojiny do zdi

V

L

1

V

L

dodávaný spojovací materiál:
podlo�ka 8,4                                 - 1 ks
vrut 8 x 50                                     - 1 ks
hmo�dinka HM 12                         - 1 ks

dodávaný spojovací materiál:
podlo�ka 8,4                                 - 1 ks
vrut 8 x 50                                     - 1 ks
hmo�dinka HM 12                         - 1 ks

stojiny a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

SU5/1/15

SU5/1/16



2

zadní panely a krycí prvky,
závìsy do dìrovaných panelù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

zadní panel drátìný
svaøenec drátìných
komponentù a závìsù
urèený k zavìšení
do stojin,
rozteè drátù je 27mm,

drátu je 2,8mm

100,0                       60,0         0071800         01

62,5                       20,0         3208200         01
62,5                       40,0         3208400         01

100,0                       20,0         1208200         01
100,0                       40,0         1208400         01
125,0                       20,0         2208200         01
125,0                       40,0         2208400         01
133,0                       20,0         4208200         01
133,0                       40,0         4208400         01

V

L

zadní panel plný
kovový prvek urèený k zavìšení
do stojin, kombinace panelù
rùzné výšky a délky umo�òuje
sestavení regálové stìny
po�adovaných rozmìrù

62,5                       10,0         3200100         01
62,5                       20,0         3200200         01
62,5                       40,0         3200400         01

100,0                       10,0         1200100         01
100,0                       20,0         1200200         01
100,0                       40,0         1200400         01
125,0                       10,0         2200100         01
125,0                       20,0         2200200         01
125,0                       40,0         2200400         01
133,0                       10,0         4200100         01
133,0                       20,0         4200200         01
133,0                       40,0         4200400         01

V

L

zadní panel dìrovaný D
kovový prvek urèený
k zavìšení do stojin,
otvory o rozmìru
12x12mm mají
dekorativní úèel

62,5                       40,0         3210400         01
100,0                       40,0         1210400         01
125,0                       40,0         2210400         01
133,0                       40,0         4210400         01

L

V

zadní panel dìrovaný S
kovový prvek urèený k zavìšení
do stojin, umo�òuje
vystavení zbo�í
na závìsných prvcích,

otvorù je 5,5mm

V

L

SU5/2/01

SU5/2/02

SU5/2/03

SU5/2/04



2

zadní panely a krycí prvky,
závìsy do dìrovaných panelù

délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

88,0                       10,0         8200100         01
88,0                       20,0         8200200         01
88,0                       40,0         8200400         01

zadní panel koutový 90° plný
kovový prvek urèený k zavìšení
do stojin, kombinace panelù
rùzné výšky umo�òuje
sestavení koutové stìny
regálu

V

L

zadní panel koutový 90° dìrovaný S
kovový prvek urèený k zavìšení
do stojin, umo�òuje vystavení
zbo�í na závìsných
prvcích,

otvorù je 5,5mm

88,0                       20,0         8208200         01
88,0                       40,0         8208400         01

V

L

pojistka panelu
kovový prvek z pru�inové oceli
urèený k zajištìní posledního
panelu v regálové stìnì

4,0         0250700         01

V

zadní panel koutový 90° dìrovaný D
kovový prvek urèený
k zavìšení do stojin,
otvory o rozmìru
12x12mm mají
dekorativní úèel

88,0                       40,0         8210400         01

V

L

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

SU5/2/05

SU5/2/06

SU5/2/07

SU5/2/08



rohové èelo soklu 90°
kovový prvek urèený
k zavìšení do výplní,
má dekorativní úèel

zadní panel plný
kovový prvek urèený
k zavìšení do výplní,
má dekorativní úèel

65,0                         7,0         9207400         01
79,5                         7,0         9207500         01
93,5                         7,0         9207600         01

62,5                       10,0         3200100         01
100,0                       10,0         1200100         01
125,0                       10,0         2200100         01
133,0                       10,0         4200100         01

V

L

V

L

koutové èelo soklu 90°
kovový prvek urèený
k zavìšení do výplní,
má dekorativní úèel

34,0                       10,0         8206400         01
20,0                       10,0         8206500         01
5,5                       10,0         8206600         01

2

zadní panely a krycí prvky,
závìsy do dìrovaných panelù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

konstrukèní uzel:
1/ èelo soklu - zadní panel plný, 2/ výplò,
3/ police

2

3

1

V

L

SU5/2/09

SU5/2/10

SU5/2/11



2

zadní panely a krycí prvky,
závìsy do dìrovaných panelù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

krycí lišta gondoly
kovový prvek zlepšující estetický
dojem u ni�ších sestav,
urèený k zakrytí prostoru
mezi dvojicí zadních panelù
(u jednostranného regálu
nutno doplnit zadní
panel z druhé
strany)

stojina 60x30
62,5          8,0                        3250200         01

100,0          8,0                        1250200         01
125,0          8,0                        2250200         01
133,0          8,0                        4250200         01
stojina 80x30

62,5        10,0                        3250100         01
100,0        10,0                        1250100         01
125,0        10,0                        2250100         01
133,0        10,0                        4250100         01

L

Š

kryt gondoly vnitøní
kovový prvek zlepšující
estetický dojem u sestavy
s pøerušenou zadní stìnou,
urèený k zakrytí prostoru
mezi dvojicí zadních
panelù

stojina 60x30
62,5          8,0                        3250600         01

100,0          8,0                        1250600         01
125,0          8,0                        2250600         01
133,0          8,0                        4250600         01
stojina 80x30

62,5        10,0                        3250500         01
100,0        10,0                        1250500         01
125,0        10,0                        2250500         01
133,0        10,0                        4250500         01

konstrukèní uzel:
1/ stojina, 2/ zadní panel plný, 3/ krycí lišta
gondoly

2

3

1

konstrukèní uzel:
1/ stojina, 2/ zadní panel plný, 3/ kryt gondoly vnitøní

2

1

3

Š

L

Š

SU5/2/12

SU5/2/13



2

zadní panely a krycí prvky,
závìsy do dìrovaných panelù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

jednoháèek
svaøenec drátìných
komponentù,

drátu je: 5mm (0713100)
6mm (0713200
a 0713300)

jednoháèek s hrazdou
svaøenec drátìných
komponentù, mo�nost
osazení cenovkou P,

drátu je 6mm

Š

konstrukèní uzel:
1/ zadní panel dìrovaný S,
2/ háèky do dìrovaných
panelù, 3/ cenovka P,
4/ závìs V

2

3

1

4

10,0                        0713100         02
20,0                        0713200         02
30,0                        0713300         02

Š

dvojháèek
svaøenec drátìných
komponentù, mo�nost
osazení cenovkou P,

drátu je 4mm

Š

10,0                        0710100         02
20,0                        0710200         02
30,0                        0710300         02

20,0                        0714200         02
30,0                        0714300         02

SU5/2/14

SU5/2/15

SU5/2/16



2

zadní panely a krycí prvky,
závìsy do dìrovaných panelù

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

dvojháèek s hrazdou
svaøenec drátìných
komponentù, mo�nost
osazení cenovkou P,

drátu je 4mm

L

VV

cenovka P
kapsa z prùhledného plastu,
umo�òuje vlo�ení štítku
s popisem zbo�í a cenou

závìs V 90°
kovový prvek urèený
k vystavení drobného zbo�í
pravidelného tvaru

L Š

Š

22,5        10,0                        0712100         01
18,0        13,0                        0712200         01

2,6          3,2                        1000057         05

20,0                        0715200         02
30,0                        0715300         02

SU5/2/17

SU5/2/18

SU5/2/19



konzola nízká
válcovaná ocel, se dvìma
závìsy s mo�ností sklopení
o 18° dolù

- urèena jako levá i pravá,
pro jednu polici dvì konzoly

konzola vysoká
válcovaná ocel, se dvìma
závìsy bez mo�nosti sklo-
pení

- urèena jako levá i pravá,
pro jednu polici dvì konzoly

20,0                        0310200         01
30,0                        0310300         01
40,0                        0310400         01
50,0                        0310500         01

3

40,0                        0311400         01
50,0                        0311500         01
60,0                        0311600         01
70,0                        0311700         01

Š

Š

18°

výplnì, konzoly polic
a jejich pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

výplò
svaøenec z ocelových
komponentù s rektifikaèním
šroubem M12

- urèeno pro umístìní
základové police a soklu

40,0        13,0         0300400         01, 05
50,0        13,0         0300500         01, 05
60,0        13,0         0300600         01, 05
70,0        13,0         0300700         01, 05

11
V

Š

konstrukèní uzel:
1/ stojina, 2/ podpìra stojiny,
3/ výplò

1

3

2

SU5/3/01

SU5/3/02

SU5/3/03



konzola tì�ká
válcovaná ocel, se tøemi
závìsy bez mo�nosti sklo-
pení

- urèena jako levá i pravá,
pro jednu polici dvì kon-
zoly

50,0                        0315500         01
60,0                        0315600         01
70,0                        0315700         01

Š

60,0                        0314600         01
70,0                        0314700         01

konzola  vysoká  šikmá
válcovaná ocel, se dvìma
závìsy s pevným sklopením
dolù pod úhlem 18°

- urèeno jako levá
i pravá, pro jednu
polici dvì konzoly

18°

Š

konzola vysoká dvojitá
válcovaná ocel, se dvìma
závìsy bez mo�nosti sklo-
pení

- urèena jako levá i pravá,
pro ulo�ení boènice police,
boènice vitrin a zásobníkù

40,0                        0313400         01
50,0                        0313500         01

Š

konzola nízká dvojitá
válcovaná ocel, se dvìma
závìsy s mo�ností sklopení
o 18° dolù

- urèena jako levá i pravá,
pro ulo�ení boènice police,
boènice vitrin a zásobníkù

30,0                        0312300         01
40,0                        0312400         01
50,0                        0312500         01

Š

18°

3

výplnì, konzoly polic
a jejich pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

SU5/3/04

SU5/3/05

SU5/3/06

SU5/3/07



Š

konzola vysoká sklopná
válcovaná ocel, se tøemi
závìsy s mo�ností sklopení
o 9° a 18° dolù

- urèena jako levá i pravá,
pro jednu polici dvì kon-
zoly

50,0                        0316500         01
60,0                        0316600         01

18°
9°

3

výplnì, konzoly polic
a jejich pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

SU5/3/08



spojnice konzol sklenìné police
komplet s gumovými pøísavkami

- urèena do krajního modulu v sestavì,
kde nahrazuje pøední dvojici podpìr
sklenìných polic a brání tím vyboèení
krajní konzoly ven ze sestavy

62,5                                       3350100         01, 06
100,0                                       1350100         01, 06
125,0                                       2350100         01, 06

L

konstrukèní uzel:
1/ konzola, 2/ spojnice konzol sklenìné police, 3/ podpìra
sklenìné police, 4/ police sklenìná

4
2

1

3

podpìra sklenìné police
komplet s gumovou pøísavkou

- urèena jako levá i pravá,
pro jednu polici ètyøi podpìry
s vyjímkou krajních modulù

2,0          2,0                        0350200         02, 06

L Š

3

konstrukèní uzel:
1/ konzola, 2/ podpìra sklenìné police, 3/ police sklenìná

1

2

3

výplnì, konzoly polic
a jejich pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

SU5/3/09

SU5/3/10



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

police
kovová úlo�ná plocha,
z jedné strany pøipravena
pro nasunutí dr�áku cenovky

- úlo�né plochy šíøek 60
a 70 cm vzniknou slo�ením
ze samostatných polic

62,5        20,0                        3412200         01
62,5        30,0                        3412300         01
62,5        40,0                        3412400         01
62,5        50,0                        3412500         01

100,0        20,0                        1412200         01
100,0        30,0                        1412300         01
100,0        40,0                        1412400         01
100,0        50,0                        1412500         01
125,0        20,0                        2412200         01
125,0        30,0                        2412300         01
125,0        40,0                        2412400         01
125,0        50,0                        2412500         01
133,0        30,0                        4412300         01
133,0        40,0                        4412400         01
133,0        50,0                        4412500         01

Š

L

police tì�ká
kovová úlo�ná plocha
se zvýšenou nosností,
z jedné strany pøipravena
pro nasunutí dr�áku cenovky

- úlo�né plochy šíøek 60
a 70 cm vzniknou slo�ením
ze samostatných polic

62,5        30,0                        3414300         01
62,5        40,0                        3414400         01
62,5        50,0                        3414500         01

100,0        30,0                        1414300         01
100,0        40,0                        1414400         01
100,0        50,0                        1414500         01
125,0        30,0                        2414300         01
125,0        40,0                        2414400         01
125,0        50,0                        2414500         01
133,0        30,0                        4414300         01
133,0        40,0                        4414400         01
133,0        50,0                        4414500         01

Š

L

police s rýhovanou gumou
kovová úlo�ná plocha s nalepenou
rýhovanou gumou èerné barvy,
z jedné strany pøipravena
pro nasunutí dr�áku
cenovky

62,5        50,0                        C058400         01, 06
100,0        50,0                        C026700         01, 06

Š

L

police dìrovaná
kovová úlo�ná plocha se ètvercovými
otvory o rozmìru 12x12mm,
z jedné strany pøipravena
pro nasunutí dr�áku cenovky

62,5        40,0                        C026400         01
62,5        50,0                        C026600         01

100,0        40,0                        C026300         01
100,0        50,0                        C026500         01

Š

L

SU5/4/01

SU5/4/02

SU5/4/03

SU5/4/04



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

police s vlo�kou
kovová úlo�ná plocha s vlo�eným
Jekorem, z jedné strany
pøipravena pro nasunutí dr�áku
cenovky

100,0        20,0                        1407200         01
100,0        30,0                        1407300         01
100,0        40,0                        1407400         01
100,0        50,0                        1407500         01

Š

L

police nerezová
dvojice kovových úlo�ných ploch
výsledné šíøky 40 cm, z jedné
strany pøipravena pro nasunutí
dr�áku cenovky

100,0        40,0                        1405400         04

Š

L

100,0        40,0                        0086200         01, 07police døevìná
kovový rám s nízkými
konzolami v kombinaci
s pøírodním døevem

Š

L

62,5        20,0                        3500200         01
62,5        30,0                        3500300         01
62,5        40,0                        3500400         01
62,5        50,0                        3500500         01

100,0        20,0                        1500200         01
100,0        30,0                        1500300         01
100,0        40,0                        1500400         01
100,0        50,0                        1500500         01
125,0        20,0                        2500200         01
125,0        30,0                        2500300         01
125,0        40,0                        2500400         01
125,0        50,0                        2500500         01
133,0        30,0                        4500300         01
133,0        40,0                        4500400         01
133,0        50,0                        4500500         01

podhled kovové police
kovový prvek zlepšující estetický
dojem pøi pohledu zespodu,
pøedevším u polic v prosklených
vitrinách

Š

L

SU5/4/05

SU5/4/06

SU5/4/07

SU5/4/08



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

nosiè pøepravek
kovový rám s konzolami vysokými
šikmými umo�òující ulo�ení
pøepravek na zeleninu,
ovoce, peèivo,...

100,0        60,0                        1703200         01

dìlítko korytové police
kovový, volnì posuvný
prvek umo�òující vystavení
více druhù zbo�í

47,0        14,5         0409000         01

police korytová
kovová úlo�ná plocha
(v kompletu se dvìma
speciálními konzolami)
pro ulo�ení sypaného
ovoce èi zeleniny

100,0        50,0                        1408500         01

konstrukèní uzel:
1/ police korytová, 2/ dìlítko korytové police

2

1

Š

L

ŠV

18°

Š

L

SU5/4/09

SU5/4/10

SU5/4/11



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

police koutová 90°
kovová úlo�ná plocha, z èelní
strany pøipravena k uchycení
dr�áku cenovky

20,0                        8410200         01
30,0                        8410300         01
40,0                        8410400         01
50,0                        8410500         01
60,0                        8410600         01

Š

police rohová 90°
kovová úlo�ná plocha, z èelní
strany pøipravena k uchycení
dr�áku cenovky

20,0                        9411200         01
30,0                        9411300         01
40,0                        9411400         01
50,0                        9411500         01
60,0                        9411600         01

Š

62,5        20,0                        3402200         03
62,5        30,0                        3402300         03
62,5        40,0                        3402400         03
62,5        50,0                        3402500         03

100,0        20,0                        1402200         03
100,0        30,0                        1402300         03
100,0        40,0                        1402400         03
100,0        50,0                        1402500         03
125,0        20,0                        2402200         03
125,0        30,0                        2402300         03
125,0        40,0                        2402400         03
125,0        50,0                        2402500         03

police sklenìná
úlo�ná plocha pro umístìní
zbo�í ve vodorovné poloze

- urèena pro malá zatí�ení, ulo�ena
na podpìrách a spojnici konzol sklenìné
police, nelze pou�ít do prosklených
vitrin a zásobníkù

Š

L

Š

police sklenìná koutová 90°
úlo�ná plocha urèena pro malá
zatí�ení, ulo�ena na podpìrách
sklenìné police

20,0                        8403200         03
30,0                        8403300         03
40,0                        8403400         03
50,0                        8403500         03

Š

police sklenìná rohová 90°
úlo�ná plocha urèena pro malá
zatí�ení, ulo�ena na podpìrách
sklenìné police

20,0                        9403200         03
30,0                        9403300         03
40,0                        9403400         03
50,0                        9403500         03

SU5/4/12

SU5/4/13

SU5/4/14

SU5/4/15

SU5/4/16



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

police drátìná
svaøenec drátìných komponentù
a nízkých konzol, rozteè drátù
je 25mm,    drátu je 2,8mm

police drátìná - koš U
svaøenec drátìných komponentù
a nízkých konzol, rozteè drátù
je 18mm,    drátu je 2,8mm

police drátìná - koš
svaøenec drátìných komponentù
a závìsù do stojiny, rozteè drátù
je 50mm,    drátu je 2,8mm

62,5        40,0                        3406400         01
62,5        50,0                        3406500         01

100,0        40,0                        1406400         01
100,0        50,0                        1406500         01
125,0        40,0                        2406400         01
125,0        50,0                        2406500         01

100,0        28,0                        1451000         01

100,0        20,0        10,0         A701200         01
100,0        30,0        10,0         A701300         01
100,0        40,0        10,0         A701400         01
100,0        50,0        10,0         A701500         01

100,0        32,0        10,0         R037000         01

100,0        20,0                        A703200         01

police drátìná výklopná
svaøenec drátìných komponentù
v kompletu se speciálními konzolami,
velikost ok sítì je 30x40mm,

drátu je 2,8mm

police drátìná - koš C
svaøenec drátìných komponentù
a nízkých konzol, rozteè drátù
je 18mm,    drátu je 2,8mm

Š

L

V

Š

L

V

Š

L

Š

L

Š

L

dodávaný spojovací materiál:
matice M8                                    - 2 ks
podlo�ka 8,4                                - 2 ks
vlo�ka                                          - 2 ks

SU5/4/17

SU5/4/18

SU5/4/19

SU5/4/20

SU5/4/21



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

konstrukèní uzel:
1/ konzola nízká dvojitá, 2/ boènice police nízká, 3/ dr�ák cenovky a cenovková lišta,
4/ høeben, 5/ høeben pro vysoká dìlítka, 6/ dìlítka nízká a vysoká, 7/ èelní opìra vysoká

1

3

4

2

5

6

7

62,5                                       3551600         05
100,0                                       1551600         05
125,0                                       2551600         05
133,0                                       4551600         05

cenovková lišta
plastový profil s prùsvitnou èelní
chlopní, po nasunutí do dr�áku
cenovky umo�òuje vlo�ení štítku
s popisem zbo�í a cenou

62,5                                       3552300         01
100,0                                       1552300         01
125,0                                       2552300         01
133,0                                       4552300         01

dr�ák cenovky
kovový prvek, po nasunutí na èelo police
umo�òuje ulo�ení cenovkové lišty,
høebenu a èelní opìry

L

L

40
27

7

SU5/4/22

SU5/4/23



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

62,5                         2,0         3550600P       09
100,0                         2,0         1550600P       09
125,0                         2,0         2550600P       09
133,0                         2,0         4550600P       09

èelní opìra nízká (plexisklo)
urèena k volnému ulo�ení do dr�áku
cenovky na èele kovové police

62,5                         2,0         3550600         05
100,0                         2,0         1550600         05
125,0                         2,0         2550600         05
133,0                         2,0         4550600         05

èelní opìra nízká (plast bílý)
urèena k volnému ulo�ení do dr�áku
cenovky na èele kovové police

V

V

L

L

62,5                         7,5         3550500         03
100,0                         7,5         1550500         03
125,0                         7,5         2550500         03

èelní opìra vysoká (sklo)
urèena k volnému ulo�ení do dr�áku
cenovky na èele kovové police

L

V

62,5                         7,5         3550510P       09
100,0                         7,5         1550510P       09
125,0                         7,5         2550510P       09
133,0                         7,5         4550510P       09
62,5                       12,5         3550515P       09

100,0                       12,5         1550515P       09
125,0                       12,5         2550515P       09
133,0                       12,5         4550515P       09
62,5                       17,5         3550520P       09

100,0                       17,5         1550520P       09
125,0                       17,5         2550520P       09
133,0                       17,5         4550520P       09

èelní opìra vysoká (plexisklo)
urèena k volnému ulo�ení do dr�áku
cenovky na èele kovové police

V

L

SU5/4/24

SU5/4/25

SU5/4/26

SU5/4/27



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

14,0                         2,5         0550800         02
14,0                         7,5         0550700         02

èelní opìra drátìná
urèena k volnému
ulo�ení do dr�áku
cenovky na èele
kovové police

V
L

SU5/4/28



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

konstrukèní uzel:
1/ konzola, 2/ police koutová 90°, 3/ dr�ák cenovky
koutový 90°, 4/ cenovková lišta koutová 90°,
5/ èelní opìra nízká koutová 90°

4
5

1

3
2

58,5        20,0                        8553200         05
44,5        30,0                        8553300         05
30,5        40,0                        8553400         05
16,5        50,0                        8553500         05

cenovková lišta koutová 90°
plastový profil s prùsvitnou èelní
chlopní, po nasunutí do dr�áku
cenovky umo�òuje vlo�ení
štítku s popisem zbo�í
a cenou

59,0        20,0                        8552200         01
45,0        30,0                        8552300         01
31,0        40,0                        8552400         01
17,0        50,0                        8552500         01

dr�ák cenovky koutový 90°
kovový prvek, po pøipevnìní
na èelo police umo�òuje
ulo�ení cenovkové lišty
a èelní opìry

L
Š

27

7

dodávaný spojovací materiál:
šroub M4 x 8                                - 2 ks
matice M4                                    - 2 ks

L
Š

40

èelní opìra nízká koutová 90° (plast bílý)
urèena k volnému ulo�ení
do dr�áku cenovky na èele
kovové police

58,5        20,0          2,0         8554200         05
44,5        30,0          2,0         8554300         05
30,5        40,0          2,0         8554400         05
16,5        50,0          2,0         8554500         05

L
Š

V

SU5/4/29

SU5/4/30

SU5/4/31



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

èelní opìra nízká rohová 90° (plast bílý)
urèena k volnému ulo�ení
do dr�áku cenovky na èele
kovové police

39,5        20,0                        9553200         05
53,5        30,0                        9553300         05
67,5        40,0                        9553400         05
81,5        50,0                        9553500         05
95,5        60,0                        9553600         05

39,5        20,0          2,0         9554200         05
53,5        30,0          2,0         9554300         05
67,5        40,0          2,0         9554400         05
81,5        50,0          2,0         9554500         05
95,5        60,0          2,0         9554600         05

cenovková lišta rohová 90°
plastový profil s prùsvitnou èelní
chlopní, po nasunutí do dr�áku
cenovky umo�òuje vlo�ení
štítku s popisem zbo�í
a cenou

40,0        20,0                        9552200         01
54,0        30,0                        9552300         01
68,0        40,0                        9552400         01
82,0        50,0                        9552500         01
96,0        60,0                        9552600         01

dr�ák cenovky rohový 90°
kovový prvek, po pøipevnìní
na èelo police umo�òuje
ulo�ení cenovkové lišty
a èelní opìry

dodávaný spojovací materiál:
šroub M4 x 8                                - 3 ks
matice M4                                    - 3 ks

konstrukèní uzel:
1/ konzola, 2/ police rohová 90°, 3/ dr�ák cenovky rohový 90°,
4/ cenovková lišta rohová 90°, 5/ èelní opìra nízká rohová 90°

4
5

3

1
2

27

7

40

V

L

Š

L

Š

L

Š

SU5/4/32

SU5/4/33

SU5/4/34



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

30,0          7,5         0502300         05
40,0          7,5         0502400         05
50,0          7,5         0502500         05

dìlítko nízké (plast èirý)
urèeno k volnému ulo�ení
do høebenù na polici,
umo�òuje rozdìlení plochy
police pro vystavení více
druhù zbo�í

dìlítko nízké (sklo)
urèeno k volnému ulo�ení
do høebenù na polici,
umo�òuje rozdìlení plochy
police pro vystavení více
druhù zbo�í

62,5                         2,0         3551900         01
100,0                         2,0         1551900         01
125,0                         2,0         2551900         01
133,0                         2,0         4551900         01

høeben
kovový prvek s drá�kami urèený
k volnému ulo�ení:

-do dr�áku cenovky na èele
kovové police,
-do volného prostoru
mezi policí a zadním
panelem,

umo�òuje ulo�ení dìlítek
polic

30,0          7,5         0503300         03
40,0          7,5         0503400         03
50,0          7,5         0503500         03

L

V

V
Š

V
Š

konstrukèní uzel:
1/ dr�ák cenovky, 2/ høeben, 3/ dìlítko
nízké, 4/ dìlítko vysoké, 5/ høeben
pro vysoká dìlítka

3
2
1

5
4

SU5/4/35

SU5/4/36

SU5/4/37



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

høeben pro vysoká dìlítka
kovový prvek s drá�kami
urèený k zavìšení do stojin
regálu, v kombinaci s dvojicí
høebenù na polici
umo�òuje ulo�ení
vysokých dìlítek polic

62,5                                       3550400         01
100,0                                       1550400         01
125,0                                       2550400         01
133,0                                       4550400         01

L

30,0        25,0         0505300         09
40,0        25,0         0505400         09
50,0        25,0         0505500         09

dìlítko vysoké (plexisklo)
urèeno k volnému ulo�ení
do høebenù na polici
v kombinaci s høebenem
pro vysoká dìlítka,
umo�òuje rozdìlení plochy
police pro vystavení více
druhù zbo�í

dìlítko vysoké (sklo)
urèeno k volnému ulo�ení
do høebenù na polici
v kombinaci s høebenem
pro vysoká dìlítka,
umo�òuje rozdìlení plochy
police pro vystavení více
druhù zbo�í

30,0        25,0         0504300         03
40,0        25,0         0504400         03
50,0        25,0         0504500         03

V
Š

V
Š

SU5/4/38

SU5/4/39

SU5/4/40



4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

konstrukèní uzel:
1/ konzola nízká dvojitá, 2/ police,
3/ boènice police nízká, 4/ boènice
police vysoká

2
3
4

1

30,0          7,5         0622300         05
40,0          7,5         0622400         05
50,0          7,5         0622500         05

boènice police nízká (plast èirý)
urèena k volnému ulo�ení
do konzoly dvojité èi výplnì
v krajních modulech sestavy,
brání vypadnutí zbo�í
z polic

boènice police nízká (sklo)
urèena k volnému ulo�ení
do konzoly dvojité èi výplnì
v krajních modulech sestavy,
brání vypadnutí zbo�í
z polic

boènice police vysoká (sklo)
urèeno k volnému ulo�ení
do konzoly dvojité èi výplnì
v krajních modulech sestavy,
brání vypadnutí zbo�í z polic

boènice police vysoká (plexisklo)
urèena k volnému ulo�ení
do konzoly dvojité èi výplnì
v krajních modulech sestavy,
brání vypadnutí zbo�í z polic

30,0          7,5         0623300         03
40,0          7,5         0623400         03
50,0          7,5         0623500         03

SU5/4/41

SU5/4/42

VŠ

VŠ

V
Š

V
Š

30,0        25,0         0625300         09
40,0        25,0         0625400         09
50,0        25,0         0625500         09

30,0        25,0         0624300         03
40,0        25,0         0624400         03
50,0        25,0         0624500         03

SU5/4/43

SU5/4/44

dodávaný spojovací materiál:
dr�ák boènice (dle šíøky - 0622301,
0622401,0622501)                        - 1 ks

dodávaný spojovací materiál:
dr�ák boènice (dle šíøky - 0622301,
0622401,0622501)                        - 1 ks

dodávaný spojovací materiál:
dr�ák boènice (dle šíøky - 0622301,

0622401,0622501)             - 1 ks
pojistka (0624301)                        - 1 ks

dodávaný spojovací materiál:
dr�ák boènice (dle šíøky - 0622301,

0622401,0622501)             - 1 ks
pojistka (0624301)                        - 1 ks



dìlítko nízké/vysoké RDE
urèeno k volnému ulo�ení
do police drátìné RDE,
umo�òuje rozdìlení prostoru
police pro vystavení více
druhù zbo�í

nízké
36,0        12,0         0906300         02
46,0        17,5         0906400         02
56,0        17,5         0906500         02
66,0        17,5         0906600         02

vysoké
36,0        17,5         0905300         02
46,0        24,0         0905400         02
56,0        29,0         0905500         02
66,0        29,0         0905600         02

SU5/4/46

V

V
Š

police drátìná RDE
svaøenec drátìných komponentù
a speciálních konzol, rozteè drátù
je 20mm,    drátu je 2,8mm

100,0        36,0        14,0         1904300         02
100,0        46,0        19,5         1904400         02
100,0        56,0        19,5         1904500         02
100,0        66,0        19,5         1904600         02
125,0        36,0        14,0         2904300         02
125,0        46,0        19,5         2904400         02
125,0        56,0        19,5         2904500         02
125,0        66,0        19,5         2904600         02

SU5/4/45

10
Š

L V

4

police a pøíslušenství

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku po
vr

ch
ov

á
úp

ra
va

(m
at

er
iá

l)

konstrukèní uzel:
1/ police drátìná RDE,
2/ dìlítko vysoké RDE,
3/ dìlítko nízké RDE,
4/ cenovková lišta RDE

3
1

4

2

40

100,0                                       1907000         05
125,0                                       2907000         05

cenovková lišta RDE
plastový profil s prùsvitnou èelní chlopní,
po nasazení na polici RDE umo�òuje
vlo�ení štítku s popisem zbo�í a cenou

L

SU5/4/47



10

doplòkové prvky
regálového systému

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku p
o

vr
ch

o
vá

ú
p

ra
va

(m
at

er
iá

l)

Š

L

V

Š

L

Š

L

V

konstrukèní uzel:
1/ konzola nízká, 2/ police, 3/ proutìné plato,
4/ koš proutìný šikmý, 5/ koš
drátìný šikmý

5
4

2
3

1

proutìné plato
prvek z pøírodního materiálu
urèený k volnému ulo�ení
na polici

koš proutìný šikmý
prvek z pøírodního materiálu
urèený k volnému ulo�ení
na polici

koš drátìný šikmý
kovový prvek urèený
k volnému ulo�ení
na polici

100,0        40,0                        1901100         07

49,0        49,0        30,0         1901000         07

46,0        53,0        28,0         1704100         01

SU5/10/01

SU5/10/02

SU5/10/03



Š

V

L

Š

V

L

10

doplòkové prvky
regálového systému

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 délka
L

šíøka
Š

výška
V

základní rozmìry
(cm)

èíslo prvku p
o

vr
ch

o
vá

ú
p

ra
va

(m
at

er
iá

l)

pojízdný zásobník
drátìný prvek s plastovou
podlá�kou (všechny kladky
otoèné, nebr�dìné)

pojízdný drátìný zásobník
kovový prvek se sklopným èelem
a døevìnou podlá�kou, dodávaný
v rozmontovaném stavu
(všechny kladky otoèné,
nebrzdìné)

47,0        60,0        55,0         1704000         01, 05

93,0        64,0        70,0         1703800         01, 07

SU5/10/04

SU5/10/05

konstrukèní uzel:
1/ stojina, 2/ výplò, 3/ zadní
panel, 4/ pojízdný drátìný
zásobník

4
2

3

1


