Policové regály

Důmyslné řešení pro
každý sklad

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.

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.
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Policové regály NEDCON
Policové regály NEDCON se vyznačují modulární konstrukcí
a rozmanitostí profilů. To nám umožňuje poskytovat řešení všech
problémů týkající se skladování drobného zboží.
Konstrukční řešení vychází ze směrnice FEM 10.2.06 doplněné
národními směrnicemi. Abychom získali optimální konstrukci se
zachováním veškerých nároků na bezpečnost, testujeme komponenty
v laboratoři. Při navrhování regálů NEDCON dodržujeme všechny
evropské normy a bezpečnostní předpisy v oblasti policových regálů.
Policové regály NEDCON standardně dodáváme v pozinkovaném
vyhotovení. Rámy a příslušenství můžeme dodat též v jiných barvách.
Jsme schopni zaručit rychlé dodání, protože máme na skladě
komponenty pro standardní rozměry polic. Pro všechny konstrukce na
míru jsou komponenty vyrobeny pro každý projekt adresně
a v přijatelné dodací lhůtě.
Policové regály NEDCON lze použít nejen v ručně obsluhovaných
skladech (s jedním nebo více podlažími), ale i v automatizovaných
řešeních. Možnosti jsou takřka neomezené. Díky kompatibilitě různých
NEDCON systémů je možné policové regály kombinovat s vloženými
podlažími, spádovými regály nebo jinými typy regálů. Zkrátka, regálům
společnosti NEDCON můžete s klidným svědomím svěřit skladování
svého drobného zboží. Rádi vás zbavíme starostí.

Strana 4

V NEDCONu je rozdíl

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.

Rámy
Rámy jsou složené ze stojin, ve kterých jsou jako
ztužidla zanýtované trubkové diagonály.
Pro stojky si můžete vybrat širokou škálu profilů,
v závislosti na požadované nosnosti.
Patka je integrovaná do rámu, takže žádná
další montáž není zapotřebí. Rámy můžeme též
dodat v uzavřeném provedení, ztužidlo je pak
nahrazeno HDF-deskou vysoké kvality.
NEDCON může dodat rámy vysoké až 14 metrů
v jednom kuse, takže v automatizovaných
skladech nebo víceúrovňových komplexech není
zapotřebí žádného spojení.

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.
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Police s vysokou únosností
NEDCON má unikátní konstrukci polic, kdy je přední a zadní část tvořena uzavřeným obdélníkovým profilem. Tím je
získána vysoká nosnost. Police jsou standardně k dispozici v délkách 970, 1220 nebo 1470 mm, K dispozici jsou však
i jiné délky.

Široký sortiment příslušenství
Pro policové regály NEDCON máme k dispozici široký sortiment
standardního příslušenství. Do systému NEDCON může být
integrováno i příslušenství od jiných výrobců.

NEDCON klade velký důraz na bezpečnost. Vzhledem k tomu, že háčky nevyčnívají z půdorysu police, je riziko zranění
při obsluze minimální. Na čelní straně může být připevněn informační štítek zapuštěný do hrany police. Štítek je tak
chráněn před poškozením způsobeným zbožím.

-	Uskladnění pneumatik
Umístěním zahákovacích úhelníků v kombinaci s kulatými
trubkami lze snadným způsobem vytvořit možnost pro
skladování pneumatik.

Standardní police jsou perforované pro použití svislých dělítek pro vytvoření buněk. Dělítka můžou být dodána pro buňky
v částečné, ale i v plné výšce.
K uzavření prostoru mezi spodní policí a podlahou se může použít lišta. Potřebujete zarážky proti vypadnutí zboží?
V daném případě můžete lištu umístit i na přední hranu police.

-	Systém pro zavěšení oblečení
Způsobem, jakým lze vytvořit skladování pneumatik,
lze snadno realizovat i skladování zavěšeného oblečení.
-	Zásuvky
NEDCON má jedinečný zásuvkový systém, kdy lze zásuvky
zcela vysunout. Zásuvky snesou zátěž až 60 kg.
Pro zásuvky jsou k dispozici dělítka, takže v jedné zásuvce
může být uskladněno více různého zboží.
-	Tabulky s označením lokace
Pro označení místa existují tabulky s označením lokace,
které lze zaháknout jak v pravém úhlu, tak v podélném
směru.
-	Plastové přepravky
Jako další příslušenství zařadil NEDCON do svého
programu plastové přepravky. Modré přepravky jsou
k dispozici v 11 různých velikostech.
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NEDCON policové regály: možné je i několik pater
Pochůzná podlaha přes celý půdorys
Chcete prostor nad policovými regály optimálně využít pro skladování palet nebo jiného zboží? Na policový regál
můžete namontovat pochůznou podlahu přes celý půdorys. Policová konstrukce pak slouží jako nosná konstrukce
pro podlahu. Pro tento typ podlah je přípustné zatížení 500 kg/m2 nebo více.

Vložená podlaží
Chcete-li zcela využít výšku skladu, můžete použít regály, které této výšky plně využijí. K umožnění ruční obsluhy
se mezi regály vloží jedna nebo více podlah.
Schody a schodiště
Ke všem patrům lze dodat schody a schodiště, která splňují platné místní předpisy.
Schodiště jsou standardně vybavena roštovými schody a ocelovým zábradlím.
Podlahy z dřevotřískové desky a roštů
Podlahy, které jsou používány, můžou být z dřevotřísky o tloušťce 38 mm ale i z roštů. Použité dřevotřískové
desky jsou:
- v přírodním provedení
- na spodní části s bílou reflexní úpravou nebo
- na horní části s protiskluzovou úpravou
Ocelové zábradlí
Na každém místě, kde existuje nebezpečí, že osoby můžou z podlahy spadnout, umístíme ocelová zábradlí, která
jsou v souladu s platnými evropskými normami.
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Inteligentní řešení pro všechny sklady

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.

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.

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.

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.

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

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.

Rychlé dodací termíny
Standardní řešení můžeme dodat během několika dní.

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.
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Certifikace,
bezpečnost

Pro vaši bezpečnost jsme
certifikováni. Máme následující
certifikace:
ISO 9001
ISO 14001
EN 1090
DIN 18800-7 verze E

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

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

Francie
NEDCON France SAS
Immeuble Saphir
5, Rue du Parc
67205 Oberhausbergen
T +33 3 88 560 555
E sales.f@nedcon.com
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Chcete se dozvědět
víc? Naskenujte svým
smartphonem níže
uvedený QR kód:

www.nedcon.com

