RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
základní varianty regálù

Rámový regálový systém SU5 je moderní stavebnicové
zaøízení, které vychází z regálového systému SU5 a rozšiøuje jeho monosti smìrem k dosaení vyšších maximálních dovolených zatíení jednotlivých modulù. Vyuití pøední stojiny umoòuje sestavení tuhého a stabilního rámu
schopného pøenášet zvýšená zatíení jednotlivých modulù. Tím,e zachovává rozmìrové, technické a designové
pøednosti regálového systému SU5, je moné jej citlivì integrovat do prostorù, které byly ji vybaveny regálovým
systémem SU5. Uivatelé rámového regálového systému SU5 ocení pøedevším jeho jednoduchou montá, variabilitu, snadnou pøestavbu a rychlost rozšíøení ji sestavených modulù. Je vhodný pro prodejny všeho druhu
pøi souèasném zachování nároèných parametrù charakteristických pro stavebnicová zaøízení OZAP.

regál jednomodulový (rám-rám)

boènice zastøešení RR
panel pro svìtlo RR
nosník zastøešení RR
stojina pøední RR

U rámového regálového systému SU5
lze úspìšnì vyuít doplòkový program
regálového systému SU5 v celém jeho
sortimentu. V jeho nejjednodušší podobì
vyuijeme vedle prvkù rámového regálového systému komponenty skupiny 1 (stojina, podpìra stojiny, spojnice), 2 (zadní
panely v celém sortimentu), 3 (výplnì,
konzole), 4 (police, cenovková lišta, police
drátìná RDE) a 8 (prvky osvìtlení).

konzola RR

regál vícemodulový (rám-rám-rám...)

regál vícemodulový (rám-stojina-rám...)

U širších výplní souèasnì vyuijeme paletu,
která nahradí základovou polici. Paletu mùeme zakrytovat okopovým plechem. Polici
i paletu lze té nahradit pódiem pøizpùsobeným rozmìru modulu.
Jednotlivé moduly sestav je samozøejnì
moné vybavit i dalšími komponenty regálového systému SU5. Úloné plochy doplòte
podle potøeby èelní opìrou, dìlítky a boènicemi (skupina 4 ). Dìrované a kazetové
zadní panely vybavte sortimentem závìsù
(skupina 2 ). Do metrových modulù umístìte dle potøeby vitríny èi zásobníky (skupina
5 ). Pro specializovaná oddìlení pouijte
zásobníky a závìsové prvky (skupina 6 a
7 ). Sestavy doplòte koši a pojízdnými zásobníky (skupina 10 ).

POZOR - pøi sestavování rámù v jednotlivých sestavách je dovoleno pouít k uzavøení rámu v horní èásti
pouze k tomu urèený prvek - nosník zastøešení RR
drák èel zastøešení RR
spojnice RR
POZNÁMKA:

v rámeèku jsou vyznaèeny prvky rámového regálového systému SU5
barevnì jsou vyznaèeny
rámové èásti sestav
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RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
pùdorysné rozmìry základních
konstrukèních uzlù

Pøi návrhu plošného a prostorového uspoøádání jednotlivých modulù regálových sestav je nutné vycházet z rozmìrù
základních konstrukèních uzlù (pøístìnný a oboustranný
regál).
Úloné plochy šíøek 60, 70 a 80cm
konstrukèní uzel:
vzniknou sloením ze samostatných polic. stojina s jednou výplní (pøístìnný regál)
POZNÁMKA: rozmìry jsou uvedeny
v centimetrech

pøístìnný regál
POZNÁMKA: rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40 80cm

94,5

84,5

74,5

64,5

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm
výplò 800mm

54,5

pøístìnný regál (se stojinami 80x30mm)

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

a) 62,5cm

b) 100,0cm

c) 125,0cm

d) 133,0cm

konstrukèní uzel:
stojina se dvìma výplnìmi (oboustranný regál)

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

oboustranný regál
POZNÁMKA: rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40 80cm
oboustranný regál (se stojinami 80x30mm)

181

161

141

121

101

výplò 800mm
výplò 700mm
výplò 600mm
výplò 500mm
výplò 400mm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm
výplò 800mm

Oboustranný regál nahrazuje sestavu dvou pøístìnných regálù stojících zády k sobì. Toto øešení se spoleènou
stojinou zvyšuje stabilitu sestavy a sniuje velikost zastavìné plochy pøi zachování stejných uitných vlastností.
Schema zobrazuje situace, které nastanou v pøípadech, kdy na obou stranách regálu pouijeme výplnì stejné šíøky.
Další rozmìrové varianty získáme kombinací výplní rùzných šíøek na jednotlivých stranách oboustranného regálu.

WEXTA s.r.o., Jednořadá 1051/53, 16000 Praha 6, IČ: 06118461, DIČ: CZ06118461
telefon: +420 608 116 996, e-mail: info@wexta.cz, web: www.wexta.cz

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
maximální dovolená zatíení
nosných prvkù

Stavebnicový univerzální rámový regálový systém SU5
je navren pro statické namáhání. Velikost nosných prùøezù
a øešení jednotlivých konstrukèních uzlù vychází z pøesných
pevnostních výpoètù. Pro zachování bezpeènosti a ivotnosti
regálového systému je nutné dodrovat maximální dovolená zatíení nosných prvkù (výplò, konzola RR, nosník
zastøešení RR, police,...).

maximální dovolená zatíení polic na konzolách, konzolách RR a výplních (kg)
konzola vysoká

konzola tìká

konzola RR

výplò

70

50

60

70

40

50

60

70

62,5 170 170 170 170

170
250
170
250
170
250
170
250

280

270 170
250
270 170
250
270 170
250
270 170
250

170
250
170
250
170
250
170
250

300

320 340

300

320 340

300

320 340

300

320 340

typ
konzoly
hloubka
police (cm)

40

50

60

100,0 170 170 170 170
125,0 170 170 170 170
133,0 170 170 170 170
délka police - modul (cm)

280
280
280

80

maximální dovolené zatíení polic na nosníku
zastøešení RR v kompletním a v neúplném rámu (kg)
nosník zastøešení RR

nosník zastøešení RR

typ
konzoly
hloubka
police (cm)

40

50

60

50

60

70

80

62,5 170
250
100,0 170
250
125,0 170
250
133,0 170
délka police - 250

170
250
170
250
170
250
170
250

250 250 250 150 120

80

60

40

250 250 250 150 120

80

60

40

250 250 250 150 120

80

60

40

250 250 250 150 120

80

60

40

- modul (cm)

70

80

40

platí pro polici tìkou (police pro vyšší zatíení) - 3414400 a 500, 1414400 a 500,
2414400 a 500, 4414400 a 500

A Celkové dovolené zatíení jednoho modulu rámového regálu je 1500kg - POZOR - všechny moduly re-

gálové sestavy musí být osazeny kompletními rámy.
B V pøípadech, kdy jsou nìkteré moduly regálové sestavy osazeny neúplnými rámy (bez stojiny pøední RR),

je celkové dovolené zatíení jednoho modulu s neúplným rámem 900kg - POZOR - u tìchto sestav
osazených neúplnými rámy je nezbytné pouít spojnice RR, které zajišují stabilitu regálové sestavy a vyrovnávají ohybové momenty støedové stojiny neúplného rámu vzniklého vynecháním stojiny pøední RR.
C POZOR - s ohledem na pevnostní výpoèty a zkoušky je nutné u kompletního i neúplného rámu vdy
pouít zadní stojinu prùøezu 80x30mm.
POZNÁMKA: celkovým dovoleným zatíením rozumíme souèet zatíení jednotlivých úloných ploch.
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