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Regały do archiwum
http://www.regaly.metalica.com.pl

Specjalizujemy się w wyposażaniu archiwów w regały metalowe. Produkujemy oraz montujemy wysokiej
klasy regały metalowe półkowe do archiwum oraz magazynu. Nasze regały dostarczamy do biur, wyposażamy
archiwa i magazyny. Wykonujemy zabudowy jedno, dwu, a nawet 3-poziomowe pomieszczeń magazynowych
w archiwach urzędów, instytucji oraz firm. Zabudowy takie posiadają stalową konstrukcję nośną (antresole),
regały metalowe oraz ciągi komunikacyjne. Produkowane przez nas regały magazynowe zostały
skonstruowane w taki sposób aby ich montaż był prosty, szybki, wygodny oraz nie wymagał użycia żadnych
narzędzi. Jest to możliwe dzięki przemyślanej, nowatorskiej konstrukcji oraz precyzyjnemu wykonaniu.
Wyposażamy archiwa i magazyny w firmach różnych branż. Wyposażyliśmy naszymi regałami wiele starostw
powiatowych, magazyny w hurtowniach, firmy produkcyjne, serwisy samochodowe. Oferujemy metalowe
regały magazynowe skręcane oraz wtykowe . W naszej ofercie znajdziecie Państwo sprawdzony w wielu
archiwach profesjonalny System regałów wtykowych CLIP. System ten pozwala optymalnie wykorzystać
pomieszczenia archiwum, pozwala budować regały magazynowe o różnej wysokości, regały magazynowe o
dużym zakresie głębokości (od 30cm do 180cm). Nośność półki naszych regałów wynosi 100, 150, 230 lub
330 kg. Nasz system regałów wtykowych to jak klocki, z których można wykonać bardzo różne zabudowy.
Jako ciekawostkę należy podać, że z elementów systemu można zbudować regały na opony oraz regały na
felgi. Ponadto w naszej ofercie znajdziecie metalowe szafy aktowe, szafki ubraniowe BHP, metalowe szafy
kartotekowe, szafki na klucze, metalowe kosze na śmieci, stojaki na rowery, blokady parkingowe oraz wiele
innych produktów.
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