
Paletové regály



Čtyřicet let zkušeností
NEDCON patří již více než 40 let mezi přední světové odborníky v oblasti skladovacích 
systémů. Nashromáždili jsme hluboké odborné znalosti. Znalosti, které používáme  
k neustálému zlepšování našich systémů a o které se s vámi rádi podělíme.

Vždy důmyslné řešení
Dobře fungující sklad musí být efektivní, bezpečný a snadný pro obsluhu. V tom vám rádi 
pomůžeme. Nabízíme inteligentní sortiment standardních výrobků, a tak pro každý problém 
se skladováním naleznete řešení. Samozřejmě, že naše systémy zaručují maximální kvalitu 
a bezpečnost.

Hráč na mezinárodním poli
NEDCON je nezávislou společností, která je od roku 2004 součástí nadnárodního koncernu 
voestalpine. Sídlíme ve městě Doetinchem. Naše výroba je soustředěna v Pardubicích 
(Česká republika). Své pobočky máme i v jiných zemích Evropy a také v USA. Naše výrobky 
lze zakoupit i prostřednictvím sítě dealerů.

Každý sklad musí optimálně 
fungovat. Ať už se jedná  
o palety plné ovoce, kontejnery 
s nebezpečnými látkami, stojany 
plné oblečení nebo krabičky 
se šrouby: s výrobky se musí 
manipulovat bezpečně a efektivně.  
Rovněž zaměstnanci skladů musí 
mít možnost bezpečně a efektivně 
pracovat. Naše skladovací systémy 
v tomto ohledu předčí vaše 
očekávání a umožní vám hladce  
a úspěšně řídit vaše podnikání.

Důmyslné řešení pro 
každý sklad
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Paletové regály

Odpověď na vaše problémy se skladováním
Ručně obsluhovaný sklad? Nebo automatizované řešení?  
NEDCON má paletové regály, které vám budou vyhovovat. Díky naší 
modulární konstrukci a široké škále profilů nalezneme vždy řešení pro  
váš problém se skladováním.

Krátké dodací lhůty
Používáte obecně rozšířené palety jako Euro, Block nebo Chep?  
V tom případě vám zaručujeme velmi krátkou dodací lhůtu. Díky zásobám 
standardních komponentů jsme totiž schopni bezproblémově plnit 98 % tržní 
potřeby. Mají být komponenty vyrobené na míru požadavkům zákazníka? 
Pak se postaráme o přijatelné dodací lhůty. Ať už si vyberete jakoukoli 
sestavu paletových regálů, zaručujeme spolehlivost dodávky, servis a kvalitu.

Můžete se spolehnout, že naše 
paletové regály jsou bezpečné. 
Vždy pracujeme v souladu  
s platnými evropskými normami  
a bezpečnostními předpisy, včetně 
EN 15.512, a s národními dodatky, 
pokud je to zapotřebí. Navíc 
jsou naše regály jednoduché na 
obsluhu. Velmi snadno je můžete 
kombinovat s vloženými podlažími, 
spádovými regály a jinými typy 
regálů.  Můžete si zvolit vlastní 
barvu, nebo můžete použít naše 
standardní barvy (modrou barvu 
capri RAL 5019 pro stojanové rámy 
a červeno-oranžovou RAL 2008 
pro nosníky).

Bezpečné a  
snadné použití
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Naše výrobky se v praxi již 
více než dobře osvědčily, naše 
nesčetné instalace fungují po 
celém světě téměř bez jakékoli 
reklamace. NEDCON disponuje 
největším sortimentem stojin  
a rámů v oboru, a proto pro vás  
najdeme vždy optimální řešení. 

Dále je NEDCON známý 
bezkonkurenčním přípojem 
nosníků ke stojinám, což  
umožňuje realizovat paletové 
regály bez nutnosti použití 
vertikálních ztužidel,  
a to i v obtížných podmínkách. 
Povrch všech hlavních částí je 
opatřen epoxidovou vrstvou,  
která zajišťuje maximální ochranu. 

V NEDCONu je rozdíl 
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Spojení diagonál se stojinou
Všechna spojení v rámu mezi stojinami  
a diagonálami jsou tvořena šroubovými spoji. 
Diagonály pokrývají celou šířku otevření ve 
stojině a jejich konce jsou vybavené prolisy,  
které brání možné deformaci způsobené 
dotahováním šroubových spojů. Protože se jedná 
o symetrické spojení, stojiny se při vodorovném 
zatížení nezkroutí.

Speciální patky 
Přes patku vnáší stojina rámu bodové zatížení do 
podlahy. Bez ohledu na rozměry konstrukce, typ 
oceli, tloušťku materiálu a případné dodatečné 
zatížení zajišťují naše patky efektivní rozložení 
tohoto bodového zatížení. 

NEDCON používá vždy dva kotevní šrouby, na 
obou stranách stojin, což výrazně snižuje torzní 
poškození v případě nárazu. Velká vzdálenost 
mezi kotvami je zvolena záměrně, aby se tak 
vytvořilo maximálně pevné spojení, které snese 
jak svislé, tak vodorovné namáhání.
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Bezpečnostní prvky
Rohy a boční strany regálů jsou citlivými místy, která se při nárazu 
snadno poškodí. Rohové ochrany snadno absorbují podobné nárazy  
a chrání rohové stojiny. Kombinace sigma-profilů s rohovými ochranami 
je zárukou dostatečně bezpečného zakončení regálových řad. Rohové 
ochrany jsou umístěné na energii absorbujících gumových kotevních 
blocích, takže betonová podlaha zůstane při kolizi vždy beze změny. 
Poškozené rohové ochrany tak lze velmi snadno a rychle vyměnit, a to 
s minimálním omezením provozu. 

Unikátní zajišťovací kolík
Tento zajišťovací kolík má dvě funkce: Díky masivnímu průměru 10 mm 
se zajišťovací kolík vejde do perforace stojin pouze s minimální vůlí. 
Tím je zajištěno, že rámy jsou během montáže regálů instalovány vždy 
správným způsobem. Masivní zajišťovací kolík dále zabraňuje uvolnění 
hákovaných konektorů nosníků přizdvihem při nesprávné manipulaci  
s paletou.
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Hákované konektory
Se třemi verzemi hákovaných konektorů můžeme vždy nabídnout 
optimální a cenově dostupné řešení. Hákované konektory jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitní mikrolegované oceli, která má vyšší kvalitu 
než standardní ocel.

Unikátní tvar konektoru vytváří tuhé a pevné spojení, takže lze stavět 
řadové regály i bez nutnosti vertikálního ztužidla i v oblastech, které 
jsou ohrožené zemětřesením.



Nedodáváme pouze výrobek, ale řešení
Váš skladovací problém si zasluhuje osobní pozornost. Vždy dostanete odbornou radu od 
specialistů v oboru. Avšak vy sami se rozhodnete, zda chcete použít inteligentní standardní 
řešení z typizovaných a skladových produktů nebo řešení na míru.
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Minimalizujeme náklady v průběhu životnosti konstrukce 
Spolu s vámi hledáme způsob jak dosáhnout minimalizace vašich celkových nákladů na 
skladování. Ať už se jedná o optimální ochranu vašich regálů proti kolizím s manipulační 
technikou nebo radu k návrhům, které maximalizují efektivitu vašeho skladu, vždy věnujeme 
pozornost celkovým nákladům.

Rychlé dodací termíny 
Standardní řešení můžeme dodat během několika dní.

Důsledně plníme to, co slíbíme
NEDCON je známý jako spolehlivý partner. I v případě nepříznivých okolností najdeme řešení  
a dodáme to, co jsme slíbili.

Kompetentnost NEDCON týmu
Naši lidé v uplynulých čtyřiceti letech navrhli a postavili nejsložitější systémy, které v tomto 
oboru existují. Víme, co je pro skladování zapotřebí a vždy jsme připraveni vám pomoci.

Bezpečnost bez kompromisů
Výchozím rámcem pro všechny naše návrhy je absolutní bezpečnost! Všechny naše 
komponenty jsou testované podle nejnovějších norem. Navíc NEDCON hraje již celé desítky let 
vedoucí úlohu ve vývoji evropských směrnic pro tento obor.

Bezproblémový provoz
Údržba skladů, které jsou  vybavené produkty společnosti NEDCON, je velmi snadná a 
poškozené části lze jednoduše vyměnit. Potřebujete-li po nějaké době skladovací systém 
upravit nebo rozšířit, náš flexibilní systém a zkušení zaměstnanci jsou ideální pro realizaci 
tohoto cíle.

Prvotřídní výrobky
Naše výrobky jsou na trhu zavedené a jsou používány v nesčetných realizacích po celém světě. 
Naši zákazníci často pozitivně hodnotí prémiovou kvalitu a spolehlivost našich systémů.

Inteligentní řešení pro všechny sklady



Pobočky

Nizozemsko
NEDCON Magazijninrichting B.V.
Nijverheidsweg 26
7005 BJ Doetinchem
P.O. BOX 35
NL-7000 AA Doetinchem
T  +31 314 334455
E info@nedcon.com 
 
Německo
NEDCON Lagertechnik GmbH
Dinxperloer Straße 18-20
46339 Bocholt
T  +49 2871 047 089
E sales.d@nedcon.com 

USA
NEDCON USA Inc.
10053 Simonson Road, Suite 1
Harrison OH 25030
T  +1 513 367 2656
E sales.usa@nedcon.com
 
Francie
NEDCON France SAS
Immeuble Saphir
5, Rue du Parc
67205 Oberhausbergen
T  +33 3 88 560 555
E sales.f@nedcon.com   
 
 

Česká republika (Prodej)
NEDCON SALES s.r.o.
Holandská 34
53301 Pardubice
T  +420 467 002 111
E sales@nedconsales.cz 

Belgie (Prodej)
NV NEDCON S.A.
Diamantstraat 6
2200 Herentals
T  +32 14 24 19 80
E sales.b@nedcon.com

Polsko (Prodej)
NEDCON Silesia Sp. z.o.o.
Ul. Rzeźnicza 28-31
50-130 Wrocław
T +48 71 7804271
E sales@nedcon.pl
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Pro vaši bezpečnost jsme 
certifikováni. Máme následující 
certifikace:

ISO 9001 
ISO 14001 
EN 1090
DIN 18800-7 verze E

Certifikace,
bezpečnost



Poznámky 
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www.nedcon.com

Chcete se dozvědět 
víc? Naskenujte svým 

smartphonem níže 
uvedený QR kód:


