
1. Słup
2. Rama zamknięta
3. Rama końcowa
4. Półka
5. Stężenia tylne
6. Siatka tylna
7. 
8. 
       Przegroda do połowy wysokości

Etykieta

Regały Mshelf

Długość Głębokość Ładowność

965 mm 300 mm

od 100 do 200 kg
1265 mm 400 mm

500 mm
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805 mm
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KORZYŚCI ZASTOSOWANIA
 Zgodność z europejskimi normami FEM i EN oraz certyfikacją ISO 9001.

• 

• 

Wszystkie komponenty zostały szczegółowo przetestowane w wyspecja-

lizowanych laboratoriach.

• Projektowanie i obliczenia statyczne przy wykorzystaniu specjalistyczne-

go oprogramowania.

• W pełni zautomatyzowany proces produkcji, gwarantujący wysoką ja-

kość oraz zmniejszenie kosztów.

System półkowy Mshelf® może być zastosowany 
w każdym środowisku, od biura do magazynu prze-
mysłowego. Zaprojektowany jest dla ładunków 
lekkich i średnich do 200 kg/półkę. Dzięki ramie 
mogącej przenieść obciążenie do 4000 kg mo-
żliwe jest stworzenie wielopiętrowej konstrukcji 
regałowej.



Rama składa się z dwóch słupów pionowych Mshelf
i systemu stężeń ramy. Boczne otwory w kształcie 
prostokąta pozwalają na zamontowanie klipsów 
półkowych co 25 mm. Otwory okrągłe służą do
skręcania lub nitowania różnych rodzajów stężeń.

• Długość półki odpowiada wielu typom kartonów i pojemników plastikowych.
• Krawędź o profilu zamkniętym nie skręci się pod dużym ładunkiem.
• Profil przedni idealny do przymocowania etykiet.
• Krótsza strona półki potrójnie zagięta.
• Podwójnie złożone rogi, które są złączone, dają dużą sztywność i odporność na duże ładunki.
• Krawędzie nie są ostre, co zapobiega skaleczeniom.
• Półki perforowane co 53 mm, co pozwala na zamontowanie przegród pionowych.

Półki podparte są w każdym rogu klipsami Mshelf. Wysokość można dostosować 
co 25 mm. Zaokrąglona krawędź klipsów zapobiega zranieniom w momencie odbie-
rania towaru.

Półki: unikalny wzór

Klips półkowy

Akcesoria
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Mshelf rama i słup pionowy

Podstawowe akcesoria to m.in. stopy, podkładki poziomujące i po-

dwójne łączniki regałów. Opcjonalnie dostępne są plastikowe za-

tyczki, przegrody pionowe, panele z siatki.



Rama składa się z dwóch słupów pionowych Mshelf i systemu stężeń ramy. Dostępne są trzy typy ramy: 

SHF 01
Standardowa rama otwarta z poziomy-
mi stężeniami. Może być używana w in- 
stalacjach jednopiętrowych do wysoko-
ści 4,5 m z maksymalnym ładunkiem 
przęsłowym 2000 kg.

słup ocynkowanysłup malowany

SHFI 01/03
Rama zamknięta z panelami pośred-
nimi. Do instalacji nisko i wysokoprzę-
słowej. Do ładunków przęsłowych  do
4000 kg.

SHFB 01/03
Rama otwarta z diagonalami. Do wy-
korzystania w instalacjach wielopię-
trowych i do przechowywania ciężkich 
ładunków. Ładunek przęsłowy  do 
4000 kg.
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Ramy

rama otwarta, rama za m  knięta i rama stężona.

Standardowe słupy dostarczane są w wersji 
ocynkowanej. Słupy malowane proszkowo na 
zamówienie specjalne za dodatkową opłatą.


