
Vjezdové 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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Vjezdové regály NEDCON 

Vjezdové regály NEDCON se vyznačují modulární konstrukcí  
a rozmanitostí profilů. To nám umožňuje navrhovat vhodná řešení 
všech problémů v oblasti skladování palet. 

Konstrukční řešení vychází z doporučení směrnice FEM 10.2.07 
Evropské federace výrobců regálů (European Racking Federation; 
ERF) a splňuje národní normy týkající se návrhů regálových konstrukcí 
a bezpečnosti. NEDCON hrál vedoucí roli při přípravě této směrnice  
a nabídl k dispozici své odborné znalosti pro vývoj návrhu adekvátního 
pokročilého 3D softwaru. Všechny nosné části jsou rozsáhle testované 
v laboratoři. To umožňuje vytvořit optimální návrh bez kompromisní míry 
bezpečnosti.

Vjezdové regály NEDCON jsou standardně dodávané v barvě RAL 
5019 (modrá barva capri) pro stojanové rámy a RAL 2008 (červeno-
oranžová) pro nosníky. Nicméně můžeme dodat i jiné barvy a také 
pozinkované rámy. 

Na rozdíl od řadových paletových regálů jsou koridory vjezdových 
regálů NEDCON vhodné pro kompaktní skladování velkého množství 
výrobků stejného druhu. Maximální využití prostoru je díky omezenému 
počtu obslužných uliček vhodné především v chladicích a mrazicích 
skladech. NEDCON nabízí jak vjezdové regály (které jsou dostupné  
z jedné nebo obou stran koridoru, tak i průjezdové regály. 

Díky šířce stojin až do 140mm, vjezdové liště s vysokou nosností  
a jedinečnému hornímu propojovacímu nosníku s tuhým spojem může 
NEDCON realizovat velmi vysoké a stabilní regály, které vám umožní 
rychlou a bezpečnou obsluhu. 

Zkrátka, pokud svěříte své skladování palet regálům společnosti 
NEDCON, nebudete nikdy zklamáni. 
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Koncový doraz
Má-li být zajištěn bezpečný provoz, musí se 
předejít neúmyslnému kontaktu s paletami 
během skladování nebo během přepravy. Proto 
NEDCON umisťuje na všech koncích koridorů 
pevné koncové dorazy. Tyto koncové dorazy 
zároveň urychlují a usnadňují polohování palet.

Ochrana stojin a podlahový vodicí systém
Jednoduché a bezproblémové každodenní 
používání vjezdových regálů NEDCON je možné 
díky pevným ochranám stojin na úrovni podlahy 
a integrovaným vodicím profilům vjezdových 
kanálů.
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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 



Vjezdová lišta a naváděcí systém
Speciální tvar vjezdové lišty NEDCON byl vyvinut na základě rozsáhlého výzkumu a testování. Vjezdová lišta zajišťuje 
vertikální i horizontální podporu palet, bez ohledu na rozpon lišty. Aby bylo možné zatížení od palet bezproblémově 
přenést z lišty na stojiny, používá NEDCON šroubového spojení se čtyřmi šrouby. Takovéto spojení je mnohonásobně 
nosnější než jakékoliv bezešroubové zahákovací řešení.

Robustní litinový naváděcí díl, který plynule navazuje na vjezdovou lištu, usnadňuje  manipulaci s paletou při zakládání 
do koridoru.
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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:


