Oferowane rozwiązania w
zakresie konstrukcji
stalowych umożliwiają
Klientom
lepsze wykorzystanie
posiadanych pomieszczeń – od
poszerzenia powierzchni
magazynowych
i produkcyjnych aż po
urządzenie dodatkowych
pomieszczeń biurowych
bezpośrednio na
halach produkcyjnych czy w magazynach. Wszystko to
zgodnie z obowiązującymi normami
oraz – na życzenie Klienta – również z badaniem
statycznym.
Każdy magazyn wymaga innych rozwiązań,
aby optymalnie wykorzystać powierzchnię.
Dlatego też naszym celem nie jest sprzedawanie Klientom
gotowych systemów, lecz
wspólne opracowywanie „szytych na miarę”
i elastycznych rozwiązań w zakresie konstrukcji
stalowych, które całkowicie odpowiadają potrzebom Klienta
– od indywidualnych konstrukcji regałów wysięgnikowych
o dużej nośności aż po różnorakie, umoż-liwiające
oszczędność miejsca antresole
i kontenery biurowe.
W branży konstrukcji stalowych standardowych oferujemy
jedno- i wielopoziomowe
antresole magazynowe, regały wysięgnikowe oraz schody – w
zawsze gwarantowanej
przez firma najwyższej jakości i z zabezpieczeniem przed
wpływami środowiskowymi.
Opracowujemy również rozwiązania na
specjalne zamówienie – realizacja indywidualnych i
niestandardowych konstrukcji
specjalnych to jedna z naszych mocnych

stron

W Polsce od ponad dekady reprezentantem
dostawca nowoczesnych systemów składowania. Firma
powstała w 1996 roku
w Poznaniu i od początku swego istnienia
całą swą uwagę skupiała na szeroko rozumianym interesie
Klienta. Mając za drogowskaz hasło „satysfakcja Klienta
jest naszą
satysfakcją“ zdobyła zaufanie wielu firm.
Z czasem stało się ono najlepszym argumentem,
przemawiającym za jej wyborem jako
dostawcy regałów magazynowych i wózków
widłowych.

Dokładne wymiary, rodzaj zastosowania oraz pożądane
wyposażenie - oto jakich informacji
oczekujemy od Klientów. Co dostarczamy w zamian? –
Idealne dla danego magazynu
rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych. Niezależnie
od tego, czy są to antresole, schody
czy też regały wysięgnikowe – dostarczamy jakość
zapewniającą długi okres użytkowania przy
spełnieniu wszystkich norm bezpieczeństwa i dostosowaniu
do indywidualnych potrzeb.
firma KONSTRUKCJE STALOWE
01 Płatew
02 Wielopoziomowa antresola
03 Styk poręczy
04 Ten sam Klient korzysta również z wariantu montowanego
na ścianie
01

ANTRESOLE MAGAZYNOWE
Zastosowanie
wielopoziomowych rozwiązań
halowych umożliwia
pozyskanie dodatkowej
powierzchni na składowanie
lub też na urzą-dzenie
kontenerów biurowych.
Niezależnie od
celu, projektujemy i
dostarczamy optymalnie
dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w
zakresie antresol magazynowych
wraz z montażem – jakiekolwiek obciążenia,
rozpiętości, wysokości czy systemy perforacji
wsporników byłyby potrzebne. Jesteśmy również elastyczni
w kwestii wyposażenia w rodzaj
podłogi, oferując cały szereg możliwości – od
płyt wiórowych poprzez płyty antypoślizgowe
aż po ruszty kratowe – oferujemy również lakierowanie pod
kolor pomieszczeń.
Ponadto podczas montażu poszczególne elementy
konstrukcyjne nie są spawane czy nitowane, lecz łączone
za pomocą śrub, co nie tylko ułatwia i przyspiesza
montaż, lecz w razie
potrzeby umożliwia także łatwą zmianę konstrukcji.
Antresole firma konstruowane są na
życzenie w oparciu o badanie statyczne i speł-niają
obowiązujące normy.
W zależności od pożądanego rozmiaru i maksymalnego
obciążenia antresol, istnieje możliwość wyboru pomiędzy
czterema różnymi systemami:
Konstrukcja modułowa
Wersja standardowa bazuje na modułowej
konstrukcji, nadającej się szczególnie do zastosowania na
małych powierzchniach

i atrakcyjnej pod względem cenowym,
w wersji tej jako podłogę stosuje się płyty
wiórowe, zaś maksymalne obciążenia wynosi 350 kg/m
2
.
Profile walcowane na gorąco
Konwencjonalna konstrukcja stalowa w wersji ciężkiej
znajduje zastosowanie przy antresolach wykonanych z
profili walcowanych na
gorąco. Wersja ta jest szczególnie dobra przy
dużych rozpiętościach i dostępna ze wszystkimi rodzajami
podłog, a standardowe obciążenie wynosi maksymalnie 2.000
kg/m
2
.
Istnieje także możliwość wykonania konstrukcji o wyższym
obciążeniu na indywidualne zamówienie

Profile walcowane na zimno
+ system mieszany
W przypadku antresol wykonanych z profili
walcowanych na zimno, zarówno płatwie,
jak i rygle wykonane są z walcowanej na
zimno stali, w przypadku systemów mieszanych - tylko
płatwie. Dla obydwu systemów
jako podłoga dostępne są wyłącznie płyty
wiórowe. W obydwu przypadkach płatwie
mogą mieć maksymalnie6.000 mmdługo-ści, a maksymalne
obciążenie standardowej

konstrukcji wynosi 500 kg/m
2
. Istnieje także
możliwość wykonania konstrukcji o wyż-szym obciążeniu na
indywidualne zamówienie. W zależności od przedstawionego
profilu wymagań co do projektowanych antresol
opracowujemy i polecamy najwydajniejsze
i najbardziej opłacalne rozwiązanie.
03
REGAŁY WYSIĘGNIKOWE
Regały wysięgnikowe firmy firma to optymalne rozwiązanie
w przypadku potrzeby
składowania długich i ciężkich materiałów
w sposób umożliwiający oszczędność miejsca
- elastyczna regulacja odstępów pomiędzy
wspornikami zapewnia możliwość idealnego
dostosowania jednostronnej lub dwustronnej
konstrukcji regałowej do wymiarów i wagi
dłużyc. Na życzenie możemy także w każdej
chwili dostarczyć potwierdzenie pozytywnego
wyniku badania statycznego.
W zależności od przewidywanego obciążenia
dostępne są wzmocnione wsporniki różnej
grubości. Pojedyncze wysięgniki można natomiast połączyć
ze wspornikami za pomocą
śrub, korzystając z perforacji 50 lub 100 mm.
Ponadto dostarczamy wszystkie elementy
konstrukcyjne w wersji lakierowanej lub ocynkowanej
ogniowo

