
WYPOSAŻENIE 
PRZESTRZENI 
MAGAZYNOWYCH



PÓŁKI MAGAZYNOWE
Półki i wypełnienia poziomów składowania umożliwiają dostosowanie regałów paletowych do przechowywania palet, opakowań 
jednostkowych i zbiorczych, optymalizację powierzchni składowania, poprawę organizacji i efektywności pracy a także 
zwiększenie bezpieczeństwa - zarówno składowanych towarów, jak i osób pracujących w magazynie.

Półki siatkowe zwiększają poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynie, wypełnienie przepuszcza wodę na niższe 
poziomy a stalowa  siatka nie traci swoich właściwości nośnych po zamoczeniu. Półki siatkowe nie zasłaniają światła, dzięki 
czemu jest lepsza widoczność co ułatwia manewrowanie ładunkiem.

Półki siatkowe ułatwiają utrzymanie czystości w magazynie ponieważ nie gromadzi się na nich kurz.

Mamy możliwość zgrzewania siatek o gabarycie max. 1800x2700 mm, 
średnica drutu od 3 do 12 mm z dowolnym rodzajem oczek.

Wykonujemy elementy z drutu surowego lub ocynkowanego.

Elementy z drutu surowego cynkujemy 
galwanicznie, lub malujemy 
proszkowo.

podpora typu V

Nasze półki są zakończone 
tzw. drutem bezpiecznym, który 
zabezpiecza przed m. in. przed 

skaleczeniami i zwiększa poziom 
bezpieczeństwa osób pracujących 

w magazynie.

podpora typu Omega

podpora 
z płaskownika
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PÓŁKI • PRZEGRODY • ŚCIANY BOCZNE • OCHRONY SŁUPÓW

Firma Rejs oferuję wykonanie elementów uzupełniających do regałów paletowych. 
Wszystkie parametry są dobierane indywidualnie do potrzeb, wymagań i oczekiwań Klienta.



PRZEGRODY, SEPARATORY PÓŁEK
Elementy separujące przestrzenie składowania ułatwiają organizację półek magazynowych. Wykonujemy przegrody z drutu o 
różnej średnicy oraz z zastosowaniem rur czy profili. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania separatorów o różnej 
konstrukcji tak aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa dla osób obsługujących.

Wiele typów obramowań i mocowań, dowolny rozmiar oczek oraz grubość drutu!



ŚCIANY BOCZNE I TYLNE
Elementy boczne i tylne pozwalają wydzielić poszczególne przestrzenie składowania. Ułatwiają utrzymanie porządku 
zapobiegając przypadkowemu przemieszczaniu się elementów pomiędzy miejscami na regałach.

Rozmiar oczek 
dostosowany 

do wymogów 
klienta

Dowolna 
grubość drutu

OCHRONA SŁUPÓW
Elementy ochronne słupów mają pośredni wpływ na wydłużenie żywotności głównych konstrukcji przestrzeni składowania. 
Osłona słupa uniemożliwia jego uszkodzenia, zarówno jeśli chodzi o mechaniczne odkształcenia jak i odarcia z pokryć 
antykorozyjnych, co w późniejszym czasie może prowadzić do rdzewienia konstrukcji.

Mocowane do podłoża

Wykonane z grubej, 
wytrzymałej blachy



PRZYKŁADOWA KONSTRUKCJA REGAŁU MAGAZYNOWEGO

ZAMÓWIENIA / ZAPYTANIA / KONTAKT

e-mail: siatki@rejs.eu

Pobierz katalog 
w wersji cyfrowej!



CENTRALA: 
REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK + 54 280 5651, www.rejs.eu


