
UNIVERZALEN REGAL ZA VELIKE OBREMENITVE LONG 
 

- Velika nosilnost široke police 
- Nosilnost policje 480 kg, z uporabo testiranja po TÜV je nosilnost deklarirana na 320 kg. 
- Navedena nosilnost je maksimalna obremenitev, ki jo mora polica prenesti pod pogojem, da 

je obtežitev enakomerno razporejena po celotni površini police. 
- Regal je namenjen predevsem za uporabo v skladiščih podjetij in gospodinjstev. 
- Montažni sistem brez vijakov omogoča lahko in hitro montažo. 
- Natančno izdelani kovinski deli zagotavljajo veliko stabilnost in trdnost konstrukcije. 
- Lega nivojev polic je nastavljiva. 
- Pogoj za stabilnost regala je pritrditev k trdni steni na dveh mestih v zgornjem delu regala. 
- Upoštevanje  varnostnih napotkov po navedenih piktogramih je obvezno. 
- Garancijski pogoji: Garancijska doba je 5 let, začne veljati z dnem prodaje. 
- Napake nastale zaradi nepravilne inštalacije, z nepravilnim ravnanjem med prevozom in 

uporabo niso předmět reklamacije. 
- Odstranjevanje: Ta izdelek ne vsebuje okolju škodljivih snovi. Odstranjevanje se opravi 

z običajnimi metodami – s skladiščenjem ali odstranitvijo kot odpadno železo. 
 
UNIVERZALEN REGAL ZA VELIKE OBREMENITVE PRAKTIK 
 

- Različne možnosti uporabe v podjetjih, ustanovah in gospodinjstvih. 
- Nosilnost police je 260 kg, z uporabo testiranja po TÜV je nosilnost deklarirana na 175 kg.   
- Navedena nosilnost je maksimalna obremenitev, ki jo mora polica prenesti pod pogojem, da 

je obtežitev enakomerno razporejena po celotni površini police. 
- Montažni sistem brez vijakov omogoča lahko in hitro montažo. 
- Natančno izdelani kovinski deli zagotavljajo veliko stabilnost in trdnost konstrukcije. 
- Lega nivojev polic je nastavljiva. 
- Pogoj za stabilnost regala je pritrditev k trdni steni na dveh mestih v zgornjem delu regala. 
- Upoštevanja varnostnih napotkov po navedenih piktogramih je obvezno. 
- Garancijski pogoji: Garancijska doba je 5 let, začne veljati z dnem prodaje. 
- Napake nastale zaradi nepravilne inštalacije, z nepravilnim ravnanjem med prevozom in 

uporabo niso předmět reklamacije. 
- Odstranjevanje: Ta izdelek ne vsebuje okolju škodljivih snovi. Odstranjevanje se opravi 

z običajnimi metodami – s skladiščenjem ali odstranitvijo kot odpadno železo. 
 
MONTIRANI REGAL FAVORIT 
 

- Nosilnost police je 100 kg, z uporabo testiranja po TÜV je nosilnost deklarirana na 60 kg.   
- Spodnja polica mora biti montirana v spodnje zareze 
- Regala se ne sme uporabljati, če je kateri koli del poškodovan 
- Navedena nosilnost je maksimalna obremenitev, ki jo mora polica prenesti pod pogojem, da 

je obtežitev enakomerno razporejena po celotni površini police. 
- Natančno izdelani kovinski deli zagotavljajo veliko stabilnost in trdnost konstrukcije. 
- Lega nivojev je nastavljiva. 
- Pogoj za stabilnost regala je pritrditev k trdni steni na dveh mestih v zgornjem delu regala. 
- Upoštevanja varnostnih napotkov po navedenih piktogramih je obvezno. 
- Garancijski pogoji: Garancijska doba je 5 let, začne veljati z dnem prodaje. 
- Napake nastale zaradi nepravilne inštalacije, z nepravilnim ravnanjem med prevozom in 

uporabo niso předmět reklamacije. 
- Odstranjevanje: Ta izdelek ne vsebuje okolju škodljivih snovi. Odstranjevanje se opravi 

z običajnimi metodami – s skladiščenjem ali odstranitvijo kot odpadno železo. 
 


