
  s.r.o.
ul. 26.dubna 1917 Montážní postup č.:       21                  objednávka č. .........................................
688 01 Uherský Brod
GSM: 731 586 956 schválil:                          Mandík            firma: ......................................................
tel: +420 572 614 150
fax: +420 572 614 152 datum:                            1. 8. 2007             kontaktní osoba: ....................................
www.regaz.cz
regaz@regaz.cz podpis:                                                   telefon: ...................................................

MONTÁŽNÍ POSTUP
Montážní postup pro policové regály - typ UNIRACK, SUPER

Regálový sloupec tvoří sestava dvou regálových rámů a příslušný počet polic. Police tvoří 
dvojice nosníků a jeden nebo více policových panelů,  zaklesnutých do drážek v nosnících.

1. Postavit rámy regálů (dvě stojiny spojené diagonálami a příčkami)
2. Nosníky zavěsit do perforace stojin rámů  obr.1

Police složená z pozinkovaných panelů
1. Uložit policový panel do drážek horní strany nosníků obr.2, obr. 3

         obr. 1      obr. 2 obr. 3

Vanová police    obr. 4
1. Zadní nosník instalovat o jeden stupeň výše než přední
2. Vanové panely instalovat do drážek nosníků
3. Dělící plechy ohrádky shora vsunout do prolisů vanových panelů a zajistit

Ohrádky police   obr. 5

1. Instalovat  polici – nezajišťovat nosník
2. Instalovat  přední a zadní čelo ohrádky, čelo zajistit pojistným háčkem
3. Dělící plechy ohrádky shora vsunout do prolisů ohrádky

Držák etikety    obr. 6

1. Podvěsit na nosník police

obr.4 obr.5 obr.6



Regálový rám

   Regálový rám je sestaven ze dvou regálových sloupků standardně ukončených kovovou 
patkou
(jako speciální modifikace je také patka plastová a patka kovová zesílená šroubovaná). Dvou 
vodorovných příček – traverz a příslušného počtu šikmých příček – diagonál.

   Traverzy a diagonály jsou pozinkované profily, které mají konce přizpůsobeny ke spojení 
s rámem. Každý rám má instalovaný určitý počet traverz a diagonál (viz. diagram). 
Standardně se používají patky (viz. obrázek) přes které se regálový rám kotví k podlaze 
ocelovými kotvami.

Vertikální odchylka nesmí překročit hodnotu H/200 (H = výška regálu) nebo 15 mm. 
Vertikální odchylka je odchylka kolmosti regálu v ose Y, měřená vůči rovinám X a Z.
Horizontální odchylka nesmí překročit hodnotu L/300 (L = délka regálové řady).


