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Pohodlně objednávejte
s Nákupní kartou
pro váš online nákup.

www.rpjs.cz

Přístup na síti
Objednávejte pohodlně online
• Vyšší standard kvality
• Komplexní program
• Nízké ceny díky přímému
prodeji
• Jednoduché objednávání na
fakturu

Poukaz
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h ein

Při první objednávce
nad 30 000 Kč
dostanete poukaz
v hodnotě 3000 kč.

Postup pro získání
osobního online přístupu
Jednoduše nám napište e-mail na:
office@rpjs.cz
a dostanete uživatelské jméno
a heslo.

Online sleva:

2le%
va
s

Na všechny
online
objednávky
dostanete 2%
slevu

Gottfried Scholz, obchodní ředitel

Když skladování způsobuje
radost
Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
kdo dnes pracuje s naším systémem,
vydělává peníze a má proto přátele.
Naše mnohokrát patentované systémy jsou charakteristické optimální
účinností. Mnoho firem v oboru
automobilových kol vyčerpalo jejich
skladové kapacity. Proto mě těší, že
vám mohu představit inovativní
nápady firmy Scholz pro váš obchod
s koly a díly. Máte je v nich - k vašim
službám! Scholz už roky směřuje a
vylepšuje logistiku kol. Kdo nyní
přešel na náš systém YeSiReB pro
třídění kol podle velikosti, získal asi
o třetinu více prostoru na stávající
ploše při zjednodušení práce a
úspoře času v logistickém řetězci!
YeSiReB, to jsou čtyři barvy: žlutá
(Yellow), stříbrná (Silver), červená
(Red) a modrá (Blue) pro srozumitelné třídění. S YeSiReB minimalizujete
uličky potřebné pro zdvihací zařízení
“Gorilla” na pouhých 90 cm.

Pokud používáte naše nové regály
MAGAZIN, pak získáváte nepřekonatelné levné skladiště kol. To
překonává sklady kol v kontejnerech.
Skladování kol YeSiReB má pro
cenotvorbu servisů se sklady kol
další výhodu: Je možné odlišovat
ceny podle velikosti. Identifikace
je snadná díky barvám. To
zákazníci ihned pochopí. Přechodem
na rozdílné ceny mohli někteří naši
zákazníci rychle splatit investice do
moderního skladu pneumatik.
Náš systém skladování pneumatik
přináší radost, protože uvolňuje
prostor pro obchod s koly. Tak
způsobuje skladování lidem radost,
zatímco vydělávají peníze.
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Videa najdete na internetu na následující adrese:
1 Autohaus Trautwein GmbH:
www.scholz-eok.com/videos/ES
o
AutoZentrum Biedenkopf Acker GmbH & Co. KG:
www.scholz-eok.com/videos/MR
p
Bosch Car Service Bielefeld Haberkorn GmbH & Co. KG: www.scholz-eok.com/videos/BI
q
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Kvalita zpracování je prvořadá.

Objednávky: +420 235 518 804

7

Akční nabídka

Aktuální akční nabídka!

3 patra
Výška
2280 mm
4 patra
Výška
3 000 mm
Pro kola do
šíře 300 mm

1200 mm
šířka
Obrázky ukazují základní a rozšiřující pole.
Regály bez dekoračních materiálů.

8

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo
Tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

www.rpjs.cz

Akční nabídky

Platí od 30. dubna 2016
Jednoduchý

3 patra
Popis položky

Obj. č.

Základní pole, 3 patra, 2280 mm × 1284 mm (V×Š)

A-000322

Rozšiřující pole, 3 patra, 2280 mm × 1244 mm (V×Š)

A-000323

4 patra
Popis položky

Obj. č.

Základní pole, 4 patra, 3000 mm × 1284 mm (V×Š)

A-000324

Rozšiřující pole, 4 patra, 3000 mm × 1244 mm (V×Š)

A-000325

Dvojitý

3 patra
Popis položky

Obj. č.

Dvojité základní pole, 3 patra, 2280 mm × 1284 mm (V×Š)

A-000326

Dvojité rozšiřující pole, 3 patra, 2280 mm × 1244 mm (V×Š)

A-000327

4 patra
Popis položky

Blok

Obj. č.

Dvojité základní pole, 4 patra, 3000 mm × 1284 mm (V×Š)

A-000328

Dvojité rozšiřující pole, 4 patra, 3000 mm × 1244 mm (V×Š)

A-000329

3 patra
Popis položky

Obj. č.

Blokové základní pole, 3 patra, 2280 mm × 1284 mm (V×Š)

A-000331

Blokové rozšiřující pole, 3 patra, 2280 mm × 1244 mm (V×Š)

A-000332

4 patra
Popis položky

Obj. č.

Blokové základní pole, 4 patra, 3000 mm × 1284 mm (V×Š)

A-000333

Blokové rozšiřující pole, 4 patra, 3000 mm × 1244 mm (V×Š)

A-000334

Obrázky ukazují základní a rozšiřující pole.
Regály bez dekoračních materiálů.

Objednávky: +420 235 518 804
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Cover-Halle

Zvětšení skladovacích
prostor!
Jednoduše, levně, stabilně.

Objednávky: +420 235 518 804

11

Cover-Halle

NOVÉ
Cover-Halle

Krytý prostor - úspora nákladů.
Princip Cover-Halle je, že 3 m hluboké
MAGAZIN regály mají velice dobrou
statiku. Mohou být zakryty trapézovými
plechy podobně jako krabička na CD.
Oba typy regálů mohou nést různé typy
střešních krytin.
Výsledek: Nákladově efektivní
nevytápěná hala pro uskladnění
kol, která se nemusí stavět.
V kombinaci s vytápěnými halami tak
mohou vznikat celé pobočky a levné
stanice pro výměnu kol.

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo
Tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Cover-Halle

Výhody pro Vás:

Možnost kdykoliv rozšířit

Záruka dostupnosti 10 let

Pohodlná obsluha

Zátěž police 200 kg
Šířka pole 1235 mm

Návrh dle přání zákazníka

Záruka 5 let

Zátěž na výšku 2500 kg

Sloupky s ochranou hran

Dvojité regály

Police je možné rozdělit

Objednávky: +420 235 518 804
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Cover-Halle

®

Cover-Halle
kol

Stanice pro výměnu
Sklon střechy cca
3°

®
Cover-Halle
14,1 × 12,5 ×
5,7 m (ŠxDxV max.)
Stěny s trapézovými střešními panely, dále: otestovaná statika,
dvoje rolovací vrata (elektrická s dálkovým ovládáním, u základní
haly jsou nahrazena posuvnými vraty), dva nouzové východy
s nouzovým zámkem. Regály na kola s odvalovou policí
a ochranou hran. Poplastované přepážky.
Uvnitř: Regály na kola s rozeznáním velikosti kol podle čtyř
barev YeSiReB®, včetně: odvalových polic, ochrany hran,
poplastovaných přepážek. Regály nabízí místo pro 1100 sad
kol = celkem 4400 kol. Připojení ke kanalizaci a elektřině
podzemní, skrz spodní desku, nebo dlažbu.
Ceny, včetně dopravy a montáže, viz ceník.

Popis
Výška: cca 5 700 mm
Délka: cca 12 500 mm
Šířka: cca 14 100 mm

14

®
Cover-Halle Základní hala
14,1 × 8 × 5,7 m (ŠxDxV max.)
Stěny a střecha z plechu jako Coverhalle, dvoje rolovací vrata
(elektrická s dálkovým ovládáním). Připojení ke kanalizaci
a elektřině.
Sklad kol: Standardem je větraná nevytápěná hala.
Základní nevytápěná hala: Vhodná jako zásobárna kol
a pro občasnou výměnu kol s pojízdným zvedákem.
Základní dílenská hala: Návrh podle předpisů pro pracovní
prostory.
Místo pro mytí: Ochrana proti mrazu.
Předehřívací komora: Skladování kol ve vyhřívaném
prostoru, zejména pro kola Runflat.
Sdělte nám vaše přání, rádi vám poradíme.

Obj. č.

Popis

Obj. č.

003804

Výška: cca 5650 / 5280 mm
Délka: cca 10 000 mm
Šířka: cca 14 100 mm

003810

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

1100 sad kol

2800

Cover-Halle ® Základní haly
volitelné místo pro umývání
a krytí proti mrazu

VÉ
N
O
V
NOÉ

www.rpjs.cz

Stanice pro
výměnu kol

Kombinované vytápěné a nevytápěné haly

Cover-Halle® 7,2 × 12,5 ×
5,7 m (ŠxDxV max.)
Stěny s trapézovými střešními panely, dále: otestovaná statika,
rolovací vrata (elektrická s dálkovým ovládáním, u základní haly
jsou nahrazena posuvnými vraty), nouzový východ s nouzovým
zámkem. Regály na kola s odvalovou policí a ochranou hran.
Poplastované přepážky.
Uvnitř: Regály na kola s rozeznáním velikosti kol podle čtyř
barev YeSiReB®, obsahuje: odvalové poliec, ochrany hran,
poplastované přepážky. Regály nabízí místo pro 550 sad kol =
celkem 2200 kol. Připojení ke kanalizaci a elektřině podzemní,
skrz spodní desku, nebo dlažbu.
Ceny, včetně dopravy a montáže, viz ceník.
Popis
Výška: cca 5 700 mm
Délka: cca 12 500 mm
Šířka: cca 7 200 mm

550 sad kol

2800

Cover-Halle ® Základní haly
volitelné místo pro umývání
a krytí proti mrazu

®
Cover-Halle Základní hala
7,2 × 8 × 5,7 m (ŠxDxV max.)
Stěny a střecha z plechu jako Coverhalle, rolovací vrata
(elektrická s dálkovým ovládáním). Připojení ke kanalizaci
a elektřině.
Sklad kol: Standardem je větraná nevytápěná hala.
Základní nevytápěná hala: Vhodná jako zásobárna kol
a pro občasnou výměnu kol s pojízdným zvedákem.
Základní dílenská hala: Návrh podle předpisů pro pracovní
prostory.
Místo pro mytí: Ochrana proti mrazu.
Předehřívací komora: Skladování kol ve vyhřívaném
prostoru, zejména pro kola Runflat.
Sdělte nám vaše přání, rádi vám poradíme.

Obj. č.

Popis

Obj. č.

003800

Výška: cca 5650 / 5280 mm
Délka: cca 10 000 mm
Šířka: cca 7 200 mm

003808

Objednávky: +420 235 518 804
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Kontejner

Kontejner
Příklady vybavení:

Dvacetistopový kontejner pro skladování kol - 42 sad kol
Parametry regálů:
YeSiReB-Flexi regálová police pro 2 sady kol cca. 210 mm / patro
Šířky polí 3 × 1680 mm
Výška nosníku 2280 mm s ochranou hran, komplet s horními hranami pro umístění mezi stěny kontejnerů.
Regály pro vybavení kontejnerů mají plastové nožky.

Popis

Vnější. rozm. mm (V×Š×H) Vnit. rozm. mm (V×Š×H)

Rozměry v mm (V×Š)

Dvacetistopový kontejner, náklad 21 000 kg

2591 × 2438 × 6058

Vrata 2286 × 2261

2350 × 2330 × 5867

Obj. č.
20-Fuß-Container

Komplet regálu na kola pro dvacetistop. kont.

002017

Čtyřicetistopový kontejner pro skladování kol - 84 sad kol
Vybavení regálů:
YeSiReB-Flexi regálová police pro 2 sady kol cca. 210 mm / patro
Šířky polí 6 × 1680 mm / 1 × 1620 mm
Výška nosníku 2280 mm s ochranou hran, komplet s horními hranami pro umístění mezi stěny kontejnerů.
Regály pro vybavení kontejnerů mají plastové nožky.
Popis

Vněj. rozm. v mm (V×Š×H) Vnitř. rozm. v mm (V×Š×H) Rozměry v mm (V×Š)

Čtyřicetistopový kontejner, náklad 27 000 kg

2591 x 2438 x 12192

Komplet regálu na kola pro čtyřicetistop. kont.

Objednávky: +420 235 518 804

2350 x 2330 x 11998

Vrata 2286 x 2261

Obj. č.
40-Fuß-Container
002016
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Regály pro pneumatiky, kola a
ráfky

18

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Regály pro pneumatiky,
kola a ráfky

Skladové regály
Perfektní logistika kol.

Objednávky: +420 235 518 804

19

Regály pro pneumatiky,
kola a ráfky

Ulička 1

Ulička 2

Ulička 3

Ulička 1

20

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Ulička 4

Ul

www.rpjs.cz

Regály pro pneumatiky,
kola a ráfky

Rad-Mark® MAGAZIN© polykač kol
Ulička 5

Ulička 6

Ulička 7

Ulička 8

O 50 % větší kapacita
ička 2

Recept na novou ekonomii ve skladování kol
Namísto osmi uliček a šestnácti řad regálů jsou nyní dvě uličky
a 24 řad regálů = o 50 % vyšší skladovací kapacita
Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Magazin Yellow/Blue
Regál na kola Magazin Yellow/Blue 3 patra
Regálový systém pro uložení 13 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výška místn. (mm) Rozměry v mm (V×Š×H) Popis položky

Obj. č.

54

2280

2280 × 1270 × 2800 Základní pole

002538

54

2280

2280 × 1235 × 2800 Rozšiřující pole

002539

Ochrana proti
nárazu

pro Magazin
Yellow/Blue

400 × 2699 × 80

002231

Regál na kola Magazin Yellow/Blue 4 patra
Regálový systém pro uložení 17 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výška místn. mm

Rozm. mm (V×Š×H) Popis položky

Obj. č.

68

3000

3000 × 1270 × 2800 Základní pole

002536

68

3000

3000 × 1235 × 2800 Rozšiřující pole

002537

400 × 2699 × 80

002231

Ochrana proti
nárazu

pro Magazin
Yellow/Blue

Regál na kola Magazin Yellow/Blue 5 pater
Regálový systém pro uložení 22 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm.mm (V×Š×H) Popis položky

Obj. č.

88

3720

3720 × 1270 × 2800 Základní pole

002534

88

3720

3720 × 1235 × 2800 Rozšiřující pole

002535

400 × 2699 × 80

002231

pro Magazin
Yellow/Blue

Ochrana proti
nárazu

Regál na kola Magazin Yellow/Blue 6 pater
Regálový systém pro uložení 26 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výš. místn mm

Rozm. mm (V×Š×H) Popis položky

104

4440

4440 × 1270 × 2800 Základní pole

002532

104

4440

4440 × 1235 × 2800 Rozšiřující pole

002533

400 × 2699 × 80

002231

Ochrana proti
nárazu

pro Magazin
Yellow/Blue

Obj. č.

Regál na kola Magazin Yellow/Blue 7 pater
Regálový systém pro uložení 31 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š×H) Popis položky

124

5160

5160 × 1270 × 2800 Základní pole

002530

124

5160

5160 × 1235 × 2800 Rozšiřující pole

002531

Ochrana proti
nárazu

pro Magazin
Yellow/Blue

400 × 2699 × 80

002231

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo
Tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Obj. č.

Regály
Magazin

Magazin Silver/Red
Regál na kola Magazin Silver/Red 3 patra
Regálový systém pro uložení 11 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm Rozm. mm (V×Š×H) Popis položky

Obj. č.

44

2520

2520 × 1270 × 3200 Základní pole

002310

44

2520

2520 × 1235 × 3200 Rozšiřující pole

002311

Ochrana proti
nárazu

pro Magazin
Silver/Red

400 × 2999 × 70

002230

Regál na kola Magazin Silver/Red 4 patra
Regálový systém pro uložení 15 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š×H) Popis položky

Obj. č.

60

3300

3300 × 1270 × 3200 Základní pole

002312

60

3300

3300 × 1235 × 3200 Rozšiřující pole

002313

Ochrana proti
nárazu

pro Magazin
Silver/Red

400 × 2999 × 70

002230

Regál na kola Magazin Silver/Red 5 pater
Regálový systém pro uložení 19 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm mm (V×Š×H) Popis položky

Obj. č.

76

4080

4080 × 1270 × 3200 Základní pole

002314

76

4080

4080 × 1235 × 3200 Rozšiřující pole

002315

Ochrana proti
nárazu

pro Magazin
Silver/Red

400 × 2999 × 70

002230

Regál na kola Magazin Silver/Red 6 pater
Regálový systém pro uložení 22 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š×H) Popis položky

88

4920

4920 × 1270 × 3200 Základní pole

002316

88

4920

4920 × 1235 × 3200 Rozšiřující pole

002317

Ochrana proti
nárazu

pro Magazin
Silver/Red

400 × 2999 × 70

002230

Obj. č.

Výhody GRIP:
- Nepostradatelný pomocník pro snadné vkládání a vyjímání kol.
- K dispozici ve dvou verzích:
- GRIP pro dvojité a blokové regály (viz strana 31)
- Teleskop-Grip pro regály MAGAZIN

Rad-Mark® Teleskop-GRIP©
Prodloužené rameno pro pohodlné vyjímání 4 kol usazených za sebou z regálu
MAGAZIN. Superlehká teleskopická tyč s nesmekavým drapákem. Nastavitelná
obsluhou. Vhodné pro montáž do transportéru Gorilla.
Položka

Rozměry v mm

Rad Mark Teleskop-GRIP

Dél.: 1140 mm vysun. 2090 mm, Dél. drapáku: 144 mm

Objednávky: +420 235 518 804

Obj. č.
002156

23

Regály pro pneumatiky,
kola a ráfky

24

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Regály pro pneumatiky,
kola a ráfky

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Systémová jednotka

Geniální
systém propojení

Standardní výšky

5280 mm
4500 mm

3720 mm
3000 mm
2280 mm

3 patra

4 patra

5 pater

YeSiReB ® -Flexi: cenově dostupný
regálový systém s různými využitími

Další šířky
regálů (vnější):

6 pater

7 pater

V případě
potřeby
upravitelné!

640 mm
880 mm
940 mm
1060 mm
1240 mm
1720 mm
Můžete regál upravit na
výšku (nosníky, tyče)
a šířku(např. otvory
vrat), nebo také rozdělit.

26

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Systémová jednotka

NOVÉ
Systémová jednotka třípatrová
3470 mm
Vnější rozměr

210 mm

8 sad kol

Yellow 240 mm

7 sad kol

Red

336 mm

5 sad kol

Celkem

20 sad kol

Blue

00
15

Základní pole:

Rozšiřující pole:

Objednací č. 000302

Objednací č. 000303

Rad-Mark® GRIP©
Prodloužené rameno pro pohodlné vyjímání kol ze druhé řady a nejvyšších pater.
Pro těžké úkoly v období výměny kol. Vyrobeno ze 4mm pozinkovaného plechu.
Konec s pěti bodci na pneumatiku. S praktickým zakončením pro zavěšení
na vozík transportéru Gorilla.
Položka

Rozměry v mm

Rad Mark GRIP

Délka: 1000 mm, Šířka: Rozestup zubů: 34 mm

Obj. č.
001869

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo
Tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

NOVÉ
Systémová jednotka čtyřpatrová
3470 mm
Vnější rozměr

Blue

00
15
Objednací č. 000304

28

7 sad kol

Silver 280 mm
Silv

6 sad kol

336 mm

5 sad kol

Celkem

26 sad kol

Rozšiřující pole:

Objednací č. 000306

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

8 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

Red
Re

Základní pole:

210 mm

Geniální
systém propojení

www.rpjs.cz

Systémová jednotka

NOVÉ
Systémová jednotka pětipatrová
3470 mm
Vnější rozměr

210 mm

8 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

7 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

7 sad kol

Silver 280 mm
Silv

6 sad kol

Red

336 mm

5 sad kol

Celkem

33 sad kol

Blue

00
15

Základní pole:
p

Objednací č. 000308

Rozšiřujicí
uj
p
pole:

Objednací č. 000312

Geniální
systém propojení

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo
na tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

NOVÉ
Systémová jednotka šestipatrová
3470 mm
Vnější rozměr

210 mm

8 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

7 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

7 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

7 sad kol

Silver 280 mm
Silv

6 sad kol

Red

336 mm

5 sad kol

Celkem

40 sad kol

Blue

00
15

Základní pole:

Objednací č. 000313

30

Rozšiřujicí pole:

Objednací č. 000314

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Geniální
systém propojení

www.rpjs.cz

Systémová jednotka

NOVÉ
Systémová jednotka sedmipatrová
3470 mm
Vnější rozměr

210 mm

8 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

7 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

7 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

7 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

6 sad kol

Yellow 240 mm
Yell

6 sad kol

Red

336 mm

5 sad kol

Celkem

46 sad kol

Blue

00
15

Základní pole:

Objednací
dn í č. 00031
000316

Rozšiřujicí pole:

Objednací
000317
jedn
je
dn í č. 000

Objednávky: +420 235 518 804

Geniální
systém propojení

31

Skladové regály

Flexi
Systém Flexi

Univerzální pro všechna kola

Pro skladování kol, pneumatik a ráfků
v kontejnerech nebo místnostech.
Ekonomická alternativa když není třeba
žádný logistický systém. S děrovanými
nosníky pro volitelné rozdělení podle
systému YeSiReB.
(Viz strana 58)
Tři konstrukce a pět výšek:
1. Jednoduchý = Jednořadý regál
2. Dvojitý = Dvouřadý regál
3. Blok = Dva dvouřadé regály zády
k sobě
Výhody:
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny hrany jsou zaoblené
- Pro kola všech výrobců
- Záruka dostupnosti 10 let
Příslušenství (s. 56):
- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník

32

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

!

0 let
Záruka 1
sti
dostupno
ny regály
h
c
Pro vše

www.rpjs.cz

Dle
potřeby

Dle
potřeby

YeSiReB®
Flexi

Flexi
Regál na kola Flexi třípatrový
Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojitý a blokový regál. Na dvojitý regál
se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná
poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole vždy použijte upevnění
ke zdi pro ochranu před překlopením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm Rozm. mm (V×Š) Popis položky

Obj. č.

24

2380

2280×1750

Jednoduché základní pole

003662

24

2380

2280×1715

Jednoduché rozšiřujicí pole

003663

Flexi upevň. úhelník, pár

003467

Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:
Uspořád. jako dvojitý regál nebo pro připev. ke zdi / na pole

3 patra

Základní pole

4 páry

Rozšiřující pole

2 páry

Uspořádání jako blokový regál / na pole
3 patra

12 párů

Základní pole

6 párů

Rozšiřující pole

Regál na kola Flexi čtyřpatrový
Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojitý a blokový regál. Na dvojitý regál
se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná
poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole vždy použijte upevnění
ke zdi pro ochranu před překlopením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm Rozm. mm (V×Š) Popis položky

Obj. č.

32

3100

3000×1750

Jednoduché základní pole

32

3100

3000×1715

Jednoduché rozšiřující pole

003665

Flexi upevň. úhelník, pár

003467

003664

Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:
Uspořád. jako dvojitý regál nebo pro připev. ke zdi / na pole

4 patra

Základní pole

6 párů

Rozšiřující pole

3 páry

Uspořádání jako blokový regál / na pole
4 patra

Základní pole
Rozšiřující pole

18 párů
9 párů

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo
Tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz
Obrázky ukazují základní a dvě rozšiřující pole.

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Flexi
Regál na kola Flexi pětipatrový
Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojitý a blokový regál. Na dvojitý regál
se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná
poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole vždy použijte upevnění
ke zdi pro ochranu před překlopením.
Kol na pole regálu Výš. místn. m

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

40

3820

3720×1750

Základní pole

003666

40

3820

3720×1715

Rozšiřující pole

003667

Flexi upevň. úhelník, pár

003467

Obj. č.

Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:
Uspořád. jako dvojitý regál nebo pro připev. ke zdi / na pole

5 pater

Základní pole

8 párů

Rozšiřující pole

4 páry

Uspořádání jako blokový regál / na pole
5 pater

Základní pole

24 párů

Rozšiřující pole

12 párů

Regál na kola Flexi šestipatrový
Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojitý a blokový regál. Na dvojitý regál
se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná
poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole vždy použijte upevnění
ke zdi pro ochranu před překlopením.
Kol na pole
regálu

Výška místn. Rozměry
v mm
v mm (V×Š)

Popis položky

48

4600

4500×1750

Základní pole

003668

48

4600

4500×1715

Rozšiřující pole

003669

Flexi upevň. úhelník, pár

003467

Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:
Uspořád. jako dvojitý regál nebo pro připev. ke zdi
6 pater

Základní pole
Rozšiřující pole

10 párů
5 párů

Uspořádání jak blokový regál
6 pater

Základní pole

30 párů

Rozšiřující pole

15 párů

Obrázky ukazují jedno základní a dvě rozšiřující pole.
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník
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Obj. č.

YeSiReB®
Flexi

Flexi
Regál na kola Flexi sedmipatrový
Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojitý a blokový regál. Na dvojitý regál
se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná poloviční
šířka regálů. U jednořadého základního pole použijte upevnění ke zdi pro
ochranu před překlopením.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm Rozm. mm (V×Š) Popis položky

Obj. č.

56

5380

5280×1750

Základní pole

003670

56

5380

5280×1715

Rozšiřující pole

003671

Flexi upevň. úhelník, pár

003467

Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:
Uspořád. jako dvojitý regál nebo pro připev. ke zdi / na pole

7 pater

Základní pole

12 párů

Rozšiřující pole

6 párů

Uspořádání jako blokový regál / na pole
7 pater

Základní pole

36 párů

Rozšiřující pole

18 párů

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo na tel.: +420 235
518 804

www.rpjs.cz
Obrázky ukazují jedno základní a dvě rozšiřující pole.

Příslušenství Flexi
Odvalová police
(viz strana 54)
Rad-Mark® Teleskopická vodicí tyč pro kola
Vodicí tyč pro kola 1169 - 1570 mm, kryté hrany, včetně upevňovacího materiálu

Popis položky

Obj.Č.

Rad-Mark® Sada teleskopické vodicí tyče pro kola

003004

62

62

Objednávky: +420 235 518 804
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Regály
pro pneumatiky,
Skladové
regály
kola a ráfky

Regálový systém pro skladování kol

... přináší zisk!

Yellow
Silver
Red
Blue

Strana 38 - 41
Strana 42 - 45
Strana 42 - 45
Strana 46 - 49

Blue / Speciál pro nákladní vozy

Strana 50 - 51

Kdo skladuje kola smíšeně, plýtvá místem! ... proto YeSiReB !

195

MPV
YeSiReB - navrženo speciálně pro
skladování kol zákazníků srovnaných
podle velikosti. Princip: Jedna sada
na jedno oddělení regálu.
Velikosti kol se rozlišují jednodušše
pomocí Rad-Mark ® - Kompass.
Regálový systém je doplněn systémem
organizace
zákaznických
kol
Rad-Mark®- KROS.
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

155

Umožňuje identifikaci kol bez jejich
přesouvání.
YeSiReB nabízí následující:
- Šetří místo
- Různé ceny za skladování podle
rozlišení YeSiReB
- Jistý, jednoduchý a rychlý provoz.
Jednoduše dejte ruku na kolo
a otočte dovnitř, nebo ven.

www.rpjs.cz

Regály pro
®
YeSiReBkola
pneumatiky,
a
Princip
ráfky

Přehled velikostí

!

10 letpnosti

stu
Záruka do regály
ny
Na všech

Pro kola do
výšky 680 mm

Vyzkoušená
jistota

Pro kola do
výšky 740 mm

Pro kola do
výšky 800 mm

Pro kola do
výšky 620 mm

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Yellow
Systém Yellow

Šířka sekce 1020 mm

Pro kola do šíře 255 mm

Tři konstrukce a pět výšek:
1. Jednoduchý = Jednořadý regál
2. Dvojitý = Dvouřadý regál
3. Blok = Dva dvouřadé regály
zády k sobě
Výhody:
- Jedna sekce na jednu sadu kol
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny hrany jsou zaoblené
- Pro kola všech výrobců
- Záruka dostupnosti 10 let
Příslušenství (s. 52):
- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník
- Ocelové nohy

!

let

sti
dostupno
ny regály
h
c
e
š
Pro v

Vyzkoušená
jistota

38
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Záruka 1

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Systém
Yellow

Yellow
Regál na kola jednoduchý Yellow 3 patra
Na jedno základní pole se doporučují dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310)
jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřujicí pole. Dodává se s nožkami
z vysokopevnostního plastu.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

12

2380

2280 × 1104

Základní pole

DM3-1000GF

12

2380

2280 × 1064

Rozšiřující pole

DM3-1000AF

Upevň. úhelník

001310

Ocelové nohy

000221

Obj. č.

Regál na kola jednoduchý Yellow 4 patra
Na jedno základní pole jsou nutné dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310)
jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřujicí pole. Dodáváno s děrovanými
nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

16

3100

3000 × 1104

Základní pole

DM4-1000GF

16

3100

3000 × 1064

Rozšiřující pole

DM4-1000AF

Upevň. úhelník

001310

Obj. č.

Regál na kola jednoduchý Yellow 5 pater
Na jedno pole jsou nutné dva kusy rámů pro upevnění ke zdi, na jedno rozšiřujicí
pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

20

3760

3660 × 1104

Základní pole

Y5-GF

20

3760

3660 × 1064

Rozšiřující pole

Y5-AF

Rámy pro upev. ke zdi

Obj. č.

VB5W

Regál na kola jednoduchý Yellow 6 pater
Na jedno pole jsou nutné dva kusy rámů pro upevnění ke zdi, na jedno rozšiřujicí
pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

24

4480

4380 × 1104

Základní pole

Y6-GF

24

4480

4380 × 1064

Rozšiřující pole

Y6-AF

Rámy pro upev. ke zdi

Obj. č.

VB6W

Regál na kola jednoduchý Yellow 7 pater
Na jedno pole jsou nutné dva kusy rámů pro upevnění ke zdi, na jedno rozšiřujicí
pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

28

5200

5100 × 1104

Základní pole

Obj. č.
Y7-GF

28

5200

5100 × 1064

Rozšiřující pole

Y7-AF

Rámy pro upev. ke zdi

VB7W

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Yellow
Regál na kola dvojitý Yellow 3 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55) Systém proti valivému
odporu: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

24

2380

2280 × 1104

Základní pole

Obj. č.
Y3D-GF

24

2380

2280 × 1064

Rozšiřující pole

Y3D-AF

Ochrana proti nárazu

002224

Ocelové nohy

000221

Regál na kola dvojitý Yellow 4 patra
Dodáváno s děrovanými ocelovými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

32

3100

3000 × 1104

Základní pole

Y4D-GF

32

3100

3000 × 1064

Rozšiřující pole

Y4D-AF

Ochr.proti nárazu

002224

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Obj. č.

Regál na kola dvojitý Yellow 5 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

40

3760

3660 × 1104

Základní pole

Y5D-GF

40

3760

3660 × 1064

Rozšiřující pole

Y5D-AF

Ochr. proti nárazu

002224

Obj. č.

Regál na kola dvojitý Yellow 6 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

48

4480

4380 × 1104

Základní pole

Obj. č.
Y6D-GF

48

4480

4380 × 1064

Rozšiřující pole

Y6D-AF

Ochr. proti nárazu

002224

Regál na kola dvojitý Yellow 7 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn .mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

56

5200

5100 × 1104

Základní pole

Y7D-GF

56

5200

5100 × 1064

Rozšiřující pole

Y7D-AF

Ochr. proti nárazu

002224

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.
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Obj. č.

Systém
Yellow

Yellow
Regál na kola blok Yellow 3 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

48

2380

2280 × 1104

Základní pole

Block-GF3Y

Obj. č.

48

2380

2280 × 1064

Rozšiřující pole

Block-AF3Y

Ochr. proti nárazu

002225

Ocelové nohy

000221

Regál na kola blok Yellow 4 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

64

3100

3000 × 1104

Základní pole

Block-GF4Y

64

3100

3000 × 1064

Rozšiřující pole

Block-AF4Y

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002225

Regál na kola blok Yellow 5 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

80

3760

3660 × 1104

Základní pole

Block-GF5Y

80

3760

3660 × 1064

Rozšiřující pole

Block-AF5Y

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002225

Regál na kola blok Yellow 6 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

96

4480

4380 × 1104

Základní pole

Block-GF6Y

96

4480

4380 × 1064

Rozšiřující pole

Block-AF6Y

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002225

Regál na kola blok Yellow 7 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

112

5200

5100 × 1104

Základní pole

Block-GF7Y

112

5200

5100 × 1064

Rozšiřující pole

Block-AF7Y

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002225

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Silver/Red
Systém Silver/Red

Šířka sekce 1200 mm

pro kola do šíře 300 mm

Tři konstrukce a čtyři výšky:
1. Jednoduchý = Jednořadý regál
2. Dvojitý = Dvouřadý regál
3. Blok = Dva dvouřadé regály
zády k sobě
Výhody:
- Jedna sekce na jednu sadu kol
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny hrany jsou zaoblené
- Pro kola všech výrobců
- Záruka dostupnosti 10 let
Příslušenství (s. 52):
- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník
- Ocelové nohy

!

0 let
Záruka 1
sti
dostupno
ny regály
Pro všech

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo tel.: +420 235 518
804

www.rpjs.cz
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Systém
Silver/Red

Silver/Red
Regál na kola jednoduchý Silver/Red 3 patra
Na jedno základní pole se doporučují dva páry upevňovacích úhelníků
(obj. č. 001310) jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřujicí pole.
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

12

2380

2280 × 1284

Základní pole

12

2380

2280 × 1244

Rozšiřující pole

Obj. č.
DM3-1200T2SGF
DM3-1200T2AF

Upevňovací úhelník

001310

Ocelové nohy

000221

Regál na kola jednoduchý Silver/Red 4 patra
Na jedno základní pole jsou nutné dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310)
jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřujicí pole. Dodáváno s děrovanými
nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

16

3100

3000 × 1284

Základní pole

16

3100

3000 × 1244

Rozšiřující pole

Obj. č.
DM4-1200T2SGF
DM4-1200T2AF

Upevňov. úhelník

001310

Rámy pro upev. ke zdi

VB5W

Regál na kola jednoduchý Silver/Red 5 pater
Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřujicí
pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

Obj. č.

20

4480

4380 × 1284

Základní pole

S5T2-GF

20

4480

4380 × 1244

Rozšiřující pole

S5T2-AF

Rámy pro upev. ke zdi

VB6W

Regál na kola jednoduchý Silver/Red 6 pater
Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřujicí
pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

Obj. č.

24

5200

5100 × 1284

Základní pole

S6T2-GF

24

5200

5100 × 1244

Rozšiřující pole

S6T2-AF

Rámy pro upev. ke zdi

VB7W

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Silver/Red
Regál na kola dvojitý Silver/Red 3 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

24

2380

2280 × 1284

Základní pole

S3T2D-GF

Obj. č.

24

2380

2280 × 1244

Rozšiřující pole

S3T2D-AF

Ochr. proti nárazu

002222

Ocelové nohy

000221

Regál na kola dvojitý Silver/Red 4 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

32

3100

3000 × 1284

Základní pole

S4T2D-GF

32

3100

3000 × 1244

Rozšiřující pole

S4T2D-AF

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002222

Regál na kola dvojitý Silver/Red 5 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

40

4480

4380 × 1284

Základní pole

S5T2D-GF

40

4480

4380 × 1244

Rozšiřující pole

S5T2D-AF

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002222

Regál na kola dvojitý Silver/Red 6 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

48

5200

5100 × 1284

Základní pole

S6T2D-GF

48

5200

5100 × 1244

Rozšiřující pole

S6T2D-AF

Ochr. proti nárazu

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.
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Obj. č.

002222

Systém
Silver/Red

Silver/Red
Regál na kola blok Silver/Red 3 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

48

2380

2280 × 1284

Základní pole

Block-GF3S

48

2380

2280 × 1244

Rozšiřující pole

Block-AF3S

Obj. č.

Ochr. proti nárazu

002223

Ocelové nohy

000221

Regál na kola blok Silver/Red 4 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

64

3100

3000 × 1284

Základní pole

Block-GF4S

64

3100

3000 × 1244

Rozšiřující pole

Block-AF4S

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002223

Regál na kola blok Silver/Red 5 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

80

4480

4380 × 1284

Základní pole

Block-GF5S

80

4480

4380 × 1244

Rozšiřující pole

Block-AF5S

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002223

Regál na kola blok Silver/Red 6 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

96

5200

5100 × 1284

Základní pole

Block-GF6S

96

5200

5100 × 1244

Rozšiřující pole

Block-AF6S

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002223

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Blue
Systém Blue

Šířka sekce 900 mm

pro kola do šíře 225 mm

Tři konstrukce a čtyři výšky:
1. Jednoduchý = Jednořadý regál
2. Dvojitý = Dvouřadý regál
3. Blok = Dva dvouřadé regály
zády k sobě
Výhody:
- Jedna sekce na jednu sadu kol
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny hrany jsou zaoblené
- Pro kola všech výrobců
- Záruka dostupnosti 10 let
Příslušenství (s. 52):
- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník
- Ocelové nohy

!

0 let
Záruka 1
sti
dostupno
ny regály
h
c
e
pro vš

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo
tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz
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Systém
Blue

Blue
Regál na kola jednoduchý Blue 3 patra
Na jedno základní pole se doporučují dva páry upevňovacích úhelníků
(obj. č. 001310) jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřujicí pole.
Dodává se s nožkami z vysokopevnostního plastu.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

12

2380

2280 × 1010

Základní pole

12

2380

2280 × 935

Rozšiřující pole

Obj. č.
B3-GF
B3-AF

Upevňov. úhelník

001310

Ocelové nohy

000221

Regál na kola jednoduchý Blue 4 patra
Na jedno základní pole jsou nutné dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310)
jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřujicí pole.
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

16

3100

3000 × 1010

Základní pole

16

3100

3000 × 935

Rozšiřující pole
Upevňov. úhelník

Obj. č.
B4-GF
B4-AF
001310

Regál na kola jednoduchý Blue 5 pater
Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřujicí
pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

20

3760

3660 × 1010

Základní pole

Obj. č.
B5-GF

20

3760

3660 × 935

Rozšiřující pole

B5-AF

Rámy pro upev. ke zdi

VB5W

Regál na kola jednoduchý Blue 6 pater
Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřujicí
pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

24

4480

4380 × 1010

Základní pole

Obj. č.
B6-GF

24

4480

4380 × 935

Rozšiřující pole

B6-AF

Rámy pro upev. ke zdi

VB6W

Regál na kola jednoduchý Blue 7 pater
Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřujicí
pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Kol na pole regálu Výš. místn mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

28

5200

5100 × 1010

Základní pole

Obj. č.
B7-GF

28

5200

5100 × 935

Rozšiřující pole

B7-AF

Rámy pro upev. ke zdi

VB7W

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Blue
Regál na kola dvojitý Blue 3 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

24

2380

2280 × 1010

Základní pole

B3D-GF

24

2380

2280 × 935

Rozšiřující pole

B3D-AF

Ochr. proti nárazu

002229

Ocelové nohy

000221

Obj. č.

Regál na kola dvojitý Blue 4 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

32

3100

3000 × 1010

Základní pole

B4D-GF

32

3100

3000 × 935

Rozšiřující pole

B4D-AF

Ochr. proti nárazu

002229

Obj. č.

Regál na kola dvojitý Blue 5 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

40

3760

3660 × 1010

Základní pole

B5D-GF

40

3760

3660 × 935

Rozšiřující pole

B5D-AF

Ochr. proti nárazu

002229

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Obj. č.

Regál na kola dvojitý Blue 6 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

48

4480

4380 × 1010

Základní pole

Obj. č.
B6D-GF

48

4480

4380 × 935

Rozšiřující pole

B6D-AF

Ochr. proti nárazu

002229

Regál na kola dvojitý Blue 7 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

56

5200

5100 × 1010

Základní pole

B7D-GF

56

5200

5100 × 935

Rozšiřující pole

B7D-AF

Ochr. proti nárazu

002229

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.
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Obj. č.

Systém
Blue

Blue
Regál na kola blok Blue 3 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
(Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

48

2380

2280 × 1010

Základní pole

Block-GF3B

48

2380

2280 × 935

Rozšiřující pole

Block-AF3B

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Obj. č.

Ochr. proti nárazu

002228

Ocelové nohy

000221

Regál na kola blok Blue 4 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

64

3100

3000 × 1010

Základní pole

Block-GF4B

64

3100

3000 × 935

Rozšiřující pole

Block-AF4B

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002228

Regál na kola blok Blue 5 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

80

3760

3660 × 1010

Základní pole

Block-GF5B

80

3760

3660 × 935

Rozšiřující pole

Block-AF5B

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002228

Regál na kola blok Blue 6 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

96

4480

4380 × 1010

Základní pole

Block-GF6B

96

4480

4380 × 935

Rozšiřující pole

Block-AF6B

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002228

Regál na kola blok Blue 7 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

112

5200

5100 × 1010

Základní pole

Block-GF7B

112

5200

5100 × 935

Rozšiřující pole

Block-AF7B

Ochr. proti nárazu

Obj. č.

002228

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Speciál pro nákladní vozy

Speciál pro nákladní vozy
Šířka sekce 1020 mm
Vývoj
Kombinuje regály na kola pro
nákladní vozy, užitková vozidla
a osobní vozy.
S rozměry polic 1260 mm do hloubky
a prostorem pro nákladní kola do
průměru cca 1200 mm
- Nákladní kola nepřesahují do uličky
- Optimální využití prostoru díky
kombinovanému skladování
Příslušenství (s. 52):
- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník
- Ocelové nohy

!

0 let
Záruka 1
sti
dostupno
ny regály
h
c
pro vše

Další výrobky v našem internetovém
obchodě.
Přístup si vyžádejte na office@rpjs.cz
nebo tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Regál na kola dvojitý speciál pro nákl.
vozy, 4 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Jako příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Kol na pole regálu

Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

3760

3660 × 1090

Základní pole

16 osob., 4 užitk., 3 nákl.

3760

3660 × 1055

Rozšiřující pole

001927

Ochr. proti nárazu

002229

Obrázek ukazuje jedno základní a tři rozšiřujicí pole.

50

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Obj. č.

16 osob., 4 užitk., 3 nákl.

www.rpjs.cz

001926

Systém Speciál
pro nákl. vozy

Speciál pro nákl. vozy
Regál na kola dvojitý speciál pro nákl. vozy
5 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

24 osob., 4 užitk., 3 nákl. 4480

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

4380 × 1090

Základní pole

001922

24 osob., 4 užitk., 3 nákl. 4480

4380 × 1055

Rozšiřující pole

001923

Ochr. proti nárazu

002229

Obj. č.

Regál na kola dvojitý speciál pro nákl. vozy
6 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

32 osob., 4 užitk., 3 nákl.

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

5200

5100 × 1090

Základní pole

001918

32 osob., 4 užitk., 3 nákl.

5200

5100 × 1055

Rozšiřující pole

001919

Ochr. proti nárazu

002229

Obj. č.

Regál na kola blok speciál pro nákl. vozy
4 patra
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

32 osob., 8 užitk., 6 nákl.

3760

3660 × 1090

Základní pole

001928

32 osob., 8 užitk., 6 nákl.

3760

3660 × 1055

Rozšiřující pole

001929

Ochr. proti nárazu

002228

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Obj. č.

Regál na kola blok speciál pro nákl. vozy
5 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Rozm. mm (V×Š) Popis položky

Obj. č.

48 osob., 8 užitk., 6 nákl.

4480

4380 × 1090

Základní pole

001924

48 osob., 8 užitk., 6 nákl.

4480

4380 × 1055

Rozšiřující pole

001925

Ochr. proti nárazu

002228

Regál na kola blok speciál pro nákl. vozy
6 pater
Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.
Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)
Rozm. mm (V×Š)

Popis položky

64 osob., 8 užitk., 6 nákl.

5200

5100 × 1090

Základní pole

001920

64 osob., 8 užitk., 6 nákl.

5200

5100 × 1055

Rozšiřující pole

001921

Ochr. proti nárazu

002228

Kol na pole regálu Výš. místn. mm

Obj. č.

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřujicí pole.

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Příslušenství pro bezpečnost a účinnost
Upevňovací úhelník
Vhodné pro regály se třemi a čtyřmi patry.
Popis položky
Upevňovací úhelník

Popis

Obj. č.

Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých
nebo pro připevnění ke zdi. (pár, včetně šroubů).

001310

Ocelové nohy
Popis položky

Popis

Obj. č.

Se čtyřmi otvory pro ukotvení k podlaze jako ochrana proti

Ocelové nohy

převržení: (včetně upevňovacích šroubů pro sloupky)

000221

Rámy pro připevnění ke zdi pro
jednoduché regály od pěti pater

52

Popis položky

Popis

Rámy pro upev. ke zdi

Blue, Yellow 5 pater; Silver/Red 4 patra

VB5W

Rámy pro upev. ke zdi

Blue, Yellow 6 pater; Silver/Red 5 pater

VB6W

Rámy pro upev. ke zdi

Blue, Yellow 7 pater; Silver/Red 6 pater

VB7W

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Obj. č.

www.rpjs.cz

Upevňovací úhelník
Upevnění ke zdi

Spojovací rámy pro dvojité regály
Popis položky

Model

Spojovací rám 5 pater Yellow

pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých

Obj. č.

Spojovací rám 5 pater Silver

pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých

VB5S

Spojovací rám 6 pater Yellow

pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých

VB6Y

VB5Y

Spojovací rám 6 pater Silver

pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých

VB6S

Spojovací rám 7 pater Yellow

pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých

VB7Y

Spojovací rámy pro dvojité regály
s odvalovými policemi Flexi
Popis položky

Model

Spojovací rám Flexi 3 patra

Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých,
použití s odvalovými policemi Flexi

Obj. č.
VB3F

Spojovací rám Flexi 4 patra

Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých,
použití s odvalovými policemi Flexi

VB4F

Spojovací rám Flexi 5 pater

Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých,
použití s odvalovými policemi Flexi

VB5F

Spojovací rám Flexi 6 pater

Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých,
použití s odvalovými policemi Flexi

VB6F

Spojovací rám Flexi 7 pater

Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých,
použití s odvalovými policemi Flexi

VB7F

Spojovací rámy pro blokové regály
Popis položky

Model

Obj. č.

Spojovací rám 5 pater Yellow blok

pro spojení dvojitých regálů do blokových

VB5YB

Spojovací rám 5 pater Silver blok

pro spojení dvojitých regálů do blokových

VB5SB

Spojovací rám 6 pater Yellow blok

pro spojení dvojitých regálů do blokových

VB6YB

Spojovací rám 6 pater Silver blok

pro spojení dvojitých regálů do blokových

VB6SB

Spojovací rám 7 pater Yellow blok

pro spojení dvojitých regálů do blokových

VB7YB

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo na tel.: +420 235
518 804

www.rpjs.cz

Objednávky: +420 235 518 804
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Skladové regály

Odvalové police ARS

Odvalové police ARS
Drobnost s velkým užitkem. Odvalová police v dvojitých a blokových regálech pro
ještě snazší vyjímání zadních kol. Pouze v kombinaci se spojovacími rámy.

54

Popis položky

Popis

Odvalová police Yellow pro základní pole

1 030 × 200, pozink

001767

Odvalová police Yellow vč. příčn. pro rozš. pole 1 040 × 200, pozink

001772

Odvalová police Silver/Red pro základní pole 1 210 × 200, pozink

001768

Odval. police Silver/Red vč. příčn. pro rozš. pole

001773

1 220 × 200, pozink

Odvalová police Blue pro základní pole

910 × 200, pozink

001967

Odvalová police Blue vč. příčn. pro rozš. pole

920 × 200, pozink

001968

Odvalová police Flexi

1 748 × 291, pozink

000356

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Obj. č.

www.rpjs.cz

Ochrana proti nárazu

Ochrana proti nárazu

Ochrana proti nárazu
Ochrana proti nárazu ve žluto-černé barevné úpravě vyhovujicí pravidlům pro
bezpečnost práce (BGR) 234 „Skladovací zařízení a stroje“ část 4.2.5 respektive
DIN EN 15512, komplet včetně spojovacího materiálu
Popis položky

Popis

Rozměry v mm (V×Š×H)

Ochrana proti nárazu

pro dvojitý Silver/Red

400 × 1440 × 70

Obj. č.
002222

Ochrana proti nárazu

pro blok Silver/Red

400 × 2940 × 70

002223

Ochrana proti nárazu

pro dvojitý Yellow

400 × 1380 × 70

002224

Ochrana proti nárazu

pro blok Yellow

400 × 2700 × 80

002225

Ochrana proti nárazu

pro dvojitý Blue

400 × 1090 × 70

002229

Ochrana proti nárazu

pro blok Blue

400 × 2270 × 80

002228

Ochrana proti nárazu

pro Magazin Silver/Red

400 × 2999 × 70

002230

Ochrana proti nárazu

pro Magazin Yellow

400 × 2699 × 80

002231

Ochrana proti nárazu

pro Magazin Blue

400 × 2548 × 80

002232

Roh ochrany proti nárazu
Ochrana proti nárazu ve žluto-černé barevné úpravě vyhovujicí pravidlům pro
bezpečnost práce (BGR) 234 „Skladovací zařízení a stroje“ část 4.2.5 respektive
DIN EN 15512 Roh, např. pro jednoduché regály stojící u zdi.
Popis položky

Popis

Rozměry v mm (V×Š×H)

Roh ochrany proti nárazu

pro všechny velikosti

400 × 100 × 100

Kotva pro připev. k podlaze pro roh ochrany proti nárazu ø 12 x 110

Objednávky: +420 235 518 804

Obj. č.
002221
901902
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Rad-Mark

®

Jediný racionální
označovací systém

Organizace
Rad-Markkol
zákazníků

Okamžitý

vyší užitek

navždy!

58

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Rad-Mark

Jediný rozumný

Štítkový
označovací systém:
Rozlišení

ceny podle
čtyřbarevného
YeSiReB®systému

Použitelné

se všemi
elektronickými
systémy
Bezešvá integrace
systému společně
s jednodušší
a bezpečnější funkcí
Zvýšení

hodnoty
skladování kol

Rychlá

návratnost
investovaného
kapitálu

lní
á
z
r
e
v
uni systémy!
í
n
l
i
Flexibe se všemi EDV
j
Fungu

Objednávky: +420 235 518 804
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Rad-Mark
kompletní servis

Návod
Kompletní
servis

Rad-Mark®nabídka kompletního servisu
Při využití naší nabídky zavedení kompletního servisu od výrobce můžete
ihned skladovat kola zákazníků a od prvního dne vydělávat s mnohem menším
úsilím. Navíc při zavedení YeSiReB® systému máte vyšší příjmy za větší kola.

Náklady jsou cca 1,35 Kč / kolo za měsíc při pětileté smlouvě na kompletní
systém Rad-Mark® se zavedením kompletního systému. Po uplynutí pěti let
zůstává Rad-Mark® Plně ve vašem vlastnictví.

Zavedení plného servisu
Skladovací prostory jsou prohlédnuty a je vytvořen optimální koncept
YeSiReB® pro umístění sad kol.

Určení „čísel oddělení“
Na „oddělení“ umístíme číslo oddělení ve žluté, stříbrné, červené a modré
barvě podle námi určeného rozmístění kol různých velikostí.

Připevnění Rad-Mark®štítků
Štítky Rad-Mark®se umisťují na „oddělení“ kde jsou umístěny sady kol. Servis
pak může ve sezóně výměn kol při přemístění kol přemístit i štítky k uskladněným
kolům.

Ilustrační video na
www.scholz-eok.de
také pro váš
Smartphone

Váš DMS* si rozumí
s Rad-Mark®systémem
a dokáže optimálně
organizovat čísla „oddělení“
*elektronický
Dealer-Management-System
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Objednávka
Rad-Mark

Email:
office@rpjs.cz
Rad-Mark® Objednávky
Tímto objednáváme YeSiReB® Rad-Mark® Systém jak je vyznačeno dále:
Objednací č. 003752
100 sad kol

Sad kol*

Objednací č. 000288
Zavedení komplet. systému / 100 sad kol (bez zásobníku Magazin)

Sad kol*

Rad-Mark® Magazin

Alternativa: Financování v průběhu pěti let
Objednací č. 000287
Účtuje se za měsíc a kolo s kompletním servisem po dobu pěti let

Sad kol*

(bez zásobníku Magazin)

Objednací č. 001531
Rad-Mark® zásobník Magazin / kus

Počet

Alternativa: Financování v průběhu pěti let
Objednací č. 001531F
Rad-Mark® Magazin / za měsíc s pětiletou smlouvou

Počet

Pokud máte jakékoliv otázky - kontaktujte nás.
*Zaokrouhlujte prosím na celé stovky sad kol.

zultace:
Telefonické kon
4
+420 235 518 80

Jméno: _________________________________________________________________________________________________
Fakturační
adresa:

____________________________________ Doručovací _______________________________________________
adresa:

_______________________________________________

(Pokud je odlišná)

_______________________________________________
7HOHIRQ

_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________________
_______________________________________________
Ceny viz ceník.

Datum: __________________________ Podpis: ______________________________________________
Firemní razítko:
rpj service s.r.o.,
Za Vinicí 388
267 12 Loděnice,
tel.: +420 235 518 804
office@rpjs.cz,
www.rpjs.cz

Objednávky: +420 235 518 804
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Organizace
kol zákazníků

Rad-Mark

®

KROS

©

Plastový štítek

Velmi stabilní dvouvrstvý materiál
Popis položky

Rozměry v mm

Dodací lhůta

Plastový štítek nepopsaný

48 × 120 × 1,5

okamžitá

RM Yellow
RM Silver

Plastový štítek nepopsaný

48 × 120 × 1,5

okamžitá

Plastový štítek nepopsaný

48 × 120 × 1,5

okamžitá

RM Red

Plastový štítek nepopsaný

48 × 120 × 1,5

okamžitá

RM Blue

Rad-Mark

®

KROS

©

Upevňovací gumička

Popis položky

Rozměry v mm

Elastická upevňovací gumička

1000 × 6 × 2

Rad-Mark

213 - VR

Obj. č.

®

KROS

©

Obj. č.
GU

Popisek

Napište si o vzorek zdarma!
Je možné natisknout čísla podle vašich požadavků (např. úvodní nuly). Gravírování
odbroušením horní barevné vrstvy. Proto není možné smývání/blednutí popisky.
Neomezená trvanlivost.
Popis položky

Rozměry v mm

Dodací lhůta

Gravírování do čtyř číslic: 1 - 9999

48 × 120 × 1,5

2 týdny

GR1

Gravírovaný čárový kód

48 × 120 × 1,5

2 týdny

GRB

Rad-Mark

®

KROS

©

Obj. č.

Popiska oddělení

Metalický štítek s natištěným Rad-Mark číslem a skladovací operací.
Popis položky

Rozměry v mm

Dodací lhůta

Popiska oddělení

30 × 70

okamžitá

GAR

Popiska oddělení čistá

30 × 70

okamžitá

GARBL

Logo zákazníka

okamžitá

GAR-Logo

Náklady na další objednávky

okamžitá

GAR-RK

Rad-Mark ® - KROS

©

Obj. č.

Číslování oddělení

Tištěný samolepicí štítek z pevného PVC pro odlišení oddělení regálů s příslušným
Rad-Mark®číslem ve žluté, stříbrné, červené nebo modré barvě. Postupné číslování
(volitelné od 1 do 9999), černý potisk. Na vyžádání a za příplatek jsou možné
individuální popisky.
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Popis položky

Rozměry v mm (V×Š) Dodací lhůta

Popisky oddělení Yellow

25 × 120

okamžitá

117180

Popisky oddělení Silver

25 × 120

okamžitá

117179

Popisky oddělení Red

25 × 120

okamžitá

117178

Popisky oddělení Blue

25 × 120

okamžitá

117177

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Obj. č.

www.rpjs.cz

Rad-Mark
KROS

YeSiReB© Zásobník na štítky Magazin
Sada štítků dodaná pro regálový systém YeSiReB®, 800 kusů regálových boxů:
16 kusů RK 500/152 (volitelně ve žluté, stříbrné, červené, modré)
Přihrádky: 4 kusy přihrádek pro upevňovací gumičky
Kryt: RAL 7016 antracit
Rozměry Š × V × H: 68,90 × 114,20 × 51,90 mm
Popis položky

Dodací lhůta

YeSiReB® Zásobník na štítky Magazin

2 týdny

Obj. č.
001531

Měrky na pneumatiky - sada
Ve čtyřech barvách podle YeSiReB®.
Popis položky

Dodací lhůta

Sada měrek na pneumatiky

2 týdny

Obj. č.
003749

Rad-Mark® KROS© Fachmarkierungsetikett
Etiketa pro označení oddělení ve skladu kol
Popis položky

Rozměry v mm (V×Š×H)

Dodací lhůta

Fachmarkierungsetikett Yellow

2 ks à 50 × 30

okamžitá

FM Yellow
FM Silver

Obj. č.

Fachmarkierungsetikett Silver

2 ks à 50 × 30

okamžitá

Fachmarkierungsetikett Red

2 ks à 50 × 30

okamžitá

FM Red

Fachmarkierungsetikett Blue

2 ks à 50 × 30

okamžitá

FM Blue

Rad-Mark® KROS© štítek Kopfschild
Pro označení skladovacího místa.
Velmi stabilní dvouvrstvý plast, gravírovaná čísla oddělení. Žádné
smývání/blednutí popisky, neomezená trvanlivost. Možnost individuálních popisků
na přání.
Popis položky

Rozměry v mm (V×Š)

Dodací lhůta

Štítek Kopfschild Yellow

299 × 200

okamžitá

KS Yellow

Obj. č.
KS Silver

Štítek Kopfschild Silver

299 × 200

okamžitá

Štítek Kopfschild Red

299 × 200

okamžitá

KS Red

Štítek Kopfschild Blue

299 × 200

okamžitá

KS Blue

Další výrobky v našem internetovém
obchodě.
Přístup si vyžádejte na office@rpjs.cz
nebo tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Objednávky: +420 235 518 804
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Sada propagačních
materiálů RadIn

Dopřejte vašemu servisu dobré jméno:

Reklamní materiál pouze pro uživatele Rad-Mark
Plakáty - Letáky • Bannery • Reklamní pásy

Pro uživatel®e
Rad-Mark .
Uživatelé Rad-Mark mohou zdarma
používat chráněné obchodní jméno
RadIn v marketingových materiálech.
Termíny jako kolo/hotel pro kola jsou
chráněné copyrightem a při jejich
nesprávném použití přijde oficiální
varování.

Naplňte váš
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

- sklad kol - trvale!

www.rpjs.cz

Sada propagačních
materiálů RadIn

Plakáty
Plakáty formátu A2 se dvěma různými
motivy, „Krásný spánek“ a „Dost tahání“.

Banner
Formát 1 × 3 m na výšku, vlajkovina, vnější
i vnitřní použití, odolný počasí, včetně tyče.

Leták
Šestistránkový neutrální leták pro vaše zákazníky. Obrázky
a texty vysvětlují průběh a termíny ohledně uskladňování.
Kompletní popis nabídky.
· Čistý - bez firmy a cen
· S vaším firemním potiskem a vašimi cenami

Reklamní pás
Formát 3 × 1 m na šířku, vlajkovina, vnější i vnitřní
použití, odolný počasí, včetně upevnění.

Popis položky

VE

2 plakáty „Krásný“ a „Dost“

2 kusy

002244

Banner „Krásný spánek“

1 kus

002245

Banner „Dost tahání“

1 kus

002246

Leták čistý bez firmy a cen

100 kusů

002247

Leták čistý bez firmy a cen

1000 kusů

002248

Leták čistý bez firmy a s vašimi cenami

1000 kusů

002249

Letáky s potiskem

2500 kusů

002250

Letáky s potiskem

5000 kusů

002251

Reklamní pás „Krásný spánek“

1 kusů

002242

Reklamní pás „Dost tahání“

1 kusů

002243

Objednávky: +420 235 518 804

Obj. č.
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TEIRA
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

TEIRA

TEIRA

®

Velká flexibilita s širokým
spektrem použití.
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l
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Podívejte se na samostatný
katalog TEIRA a online
nabídky!
Objednávky: +420 235 518 804
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TEIRA
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Plynule posuvná
přepážka

Hlo
ub
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Označovací pole!
(posunuje se při přesunu)

www.rpjs.cz

Kombinační
systém
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r
Dob
Objednávky: +420 235 518 804
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TEIRA

Optimální využití prostor
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NOVÉ -

1200 mm

1000 mm

800 mm

Tři různé šířky umožňují optimální využití
prostor

o tři
r
p
í
n
e
z
!
Vyobra dlouhé díly
y pro
k
b
u
o
l
h
Díky třem šířkám regálů je možné každou
regálovou řadu přizpůsobit podmínkám
prostor ve 200mm krocích. Tak je možné
optimální rozdělení místa a sklad může
být perfektně využit.
Další výrobky v našem internetovém
obchodě.
Přístup si vyžádejte na office@rpjs.cz
nebo tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Kombinační
systém

Moduly pro všechny automobilové
oblasti použití
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... Pro krabice

... Se zásuvkami

... S terasovitě
uspořádanými policemi

... Pro pořadače, kancelářské
potřeby, propagační materiály atd.

... Pro dveře

... Pro okna a nárazníky

... S mřížkou a odkap. vaničkou např. pro oleje

... Pro skladování dílů nebo kol

... Pro přihrádky a díly

300
400
500
600

Objednávky: +420 235 518 804
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TEIRA

TEIRA®

Základní element

Moduly a jejich uspořádání lze libovolně kombinovat

Novinka:
Modulární automobilový skladový
regál pro všechna použití.
Do základních modulů o hloubkách
720, 1440 a 2160 mm a šířkách 800,
1000 a 1200 mm se zabudují všechny
automobilové moduly.
- Optimální využití prostoru díky třem
různým šířkám a třem výškám
- Pozinkovaný povrch
- Všechny okraje jsou zaoblené,
bez rizika poranění
- Velmi snadná montáž oddílů díky
konstrukci spodního dílu
- Nastavení výšky polic po 30 mm

Vnější rozměry
Základní regál
Šířka spodní části + 50 mm,
hloubka spodní části + 20 mm
Rozšiřujicí regál
Šířka spodní části + 10 mm,
hloubka spodní části + 20 mm

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz nebo
na tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz
Zásuvkové jednotky na vyžádání!
Spodní šířka

mm

Provedení

1 000

800
Základní pole

Rozšiřující pole

Základní pole

1 200

Rozšiřující pole

Základní pole

Rozšiřující pole

Výška regálu 2280 mm
Č.
1 × patro na kola, 1 × policové patro

003608

003609

003618

003619

003628

003629

Výška regálu 3 000 mm
Č.
2 × patro na kola, 1 × policové patro

003610

003611

003620

003621

003630

003631

Výška regálu 3 720 mm
Č.
3 × patro na kola, 1 × policové patro

003612

003613

003622

003623

003632

003633
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Moduly
zařízení

Moduly zařízení
Moduly a jejich uspořádání lze libovolně kombinovat

C-Level Modul

20

0

30
0
Hlo
ub
ka

20
0
70
0m
m

C-Level Modul (komplet)
Skládá se z 2 nosníků 700 mm, dvou polic hlubokých 200 mm,
jedné 300 mm hluboké police
800

1 000

1 200

Vedení Konstrukce s max. zatížením

Spodní šířka

300 kg

300 kg

290 kg

Č.

003638

003639

003640

mm

C-Level
(komplet)

T-Level Modul
Plynule
posuvné

Modul zařízení 5, skla, nárazníky a dlouhé díly
Pro bezpečné uložení skel, nárazníků a všech dlouhých dílů
Skládá se z:
2 sloupky o délce 420 mm, 2 nožky, 1 nosič kol, 4 spojky
(jiná provedení na dotaz)
Šířka

T-Level Modul (pneu)
Skládá se z 2 nosníků 700 mm, dvou polic hlubokých 200 mm
Spodní šířka

mm

800

Provedení pro 4 kola došířky 200 mm
T-Level
(pneu)

1 konstrukce pro kola, Č.
hloubka 700 mm

003644

1 000

1 200

250 mm

300 mm

003645

003646

Skla

Hlo
ub
ka

A-Level Modul (přídavný)
Jedna 300 mm hluboká police

1 000

1 200

Nárazníky a
dlouhé díly

Č.

003653

003654

003655

70
0

mm

Označovací pole!
(posunuje se při přesunu)

Pohyblivý oddělovací prvek pro police
mm

800

1 000

1 200

Výška

mm

100

200

Č.

001860

001865

Provedení

Provedení
A-Level
(přídavné)

800

Plynule
posuvné

A-Level Modul

Šířka police

mm

Provedení

1 police
Nosnost 90-100 kg

Č.

000037

031401

000053

Objednávky: +420 235 518 804

Oddělovací
prvek

hloubka 700 mm,
pozink

73

TEIRA

Vany/rošty

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz
nebo tel.: +420 235 518 804

Pro skladování kapalin a olejů v sudech a malých nádobách-

www.rpjs.cz

Odkapávací vana

Objem 25 l pro šířku police 800 mm,
Objem 31 l pro šířku police 1000 mm,
Objem 35 l pro šířku police 1200 mm
Položka

Obj. č.

Šířka police 800 mm

G-003712

Šířka police 1000 mm

G-003713

Šířka police 1200 mm

G-003714

Položka

Obj. č.

Šířka police 800 mm

G-002477

Šířka police 1000 mm

G-002478

Šířka police 1200 mm

G-002479

Rošt pro odkapávací vanu

74

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

TEIRA

Objednávky: +420 235 518 804
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TEIRA

TEIRA® zásuvkové skříně
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Pohyblivé
TEIRA
oddělovací díly

Police jsou pro lepší přehled uspořádány terasovitě

Pohyblivé oddělovací díly udržují pořádek
Popis položky

Rozměry v mm (V×H)

Dodací lhůta

Obj. č.

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 100 × 300

okamžitá

001856

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 100 × 400

okamžitá

001857

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 100 × 500

okamžitá

001858

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 100 × 600

okamžitá

001859

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 100 × 700

okamžitá

001860

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 200 × 300

okamžitá

001861

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 200 × 400

okamžitá

001862

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 200 × 500

okamžitá

001863

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 200 × 600

okamžitá

001864

Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný 200 × 700

okamžitá

001865

Objednávky: +420 235 518 804
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TEIRA

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte
na office@rpjs.cz
nebo na tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Zásuvková skříň
plnovýsuvy!

®
Může být integrována do spodního patra TEIRA - všechny zásuvky s
Integrace zásuvek s plnovýsuvy, zamykání zásuvek a různé přepážky. Ideální pro skladování C-dílů.

Zásuvková skříň s devíti zásuvkami

4 zásuvky 75 mm (A)
3 zásuvky 100 mm (B)
2 zásuvky 150 mm (C)
Plnovýsuvy 612 x 612 mm, nosnost 200 kg
Barva: RAL 7038 šedá
Položka
Zásuvková skříň s devíti zásuvkami

Obj. č.
G-002362

Zásuvkové vložky
A se 64 přihrádkami,
75 mm vysoké,
plastové

A se 32 přihrádkami,
75 mm vysoké,
plastové

Organizér pro skladování malých dílů utěsněný proti
prachu

Plnovýsuvy
Zásuvky o výšce 75 mm (A)
Zásuvky o výšce 100 mm (B)
Zásuvky o výšce 150 mm (C)

A s 18 přihrádkami,
výška 75 mm
kovové, hloubkově
nastavitelné

Položka

B se 30 přihrádkami,
Výška 100 mm
kovové, hloubkově
nastavitelné

B s 18 přihrádkami,
výška 100 mm
Kovové, hloubkově
nastavitelné

Obj. č.

A se 64 přihrádkami, 75 mm vysoké

G-002514

A se 32 přihrádkami, 75 mm vysoké

G-002515

A s 18 přihrádkami, 75 mm vysoké

G-002507

B se 30 přihrádkami, 100 mm vysoké

G-002503

B s 18 přihrádkami, 100 mm vysoké

G-002504

C se 16 přihrádkami, 150 mm vysoké

G-002505

Sada zásuvek se skládá z:

G-003744

1 × 002515
3 × 002507
3 × 002504
2 × 002505

C se 16 přihrádkami,
výška 150 mm
Kovové, hloubkově
nastavitelné
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Policové boxy

Policové boxy Scholz
Regálové boxy z vysoce houževnatého Polystyrolu, vhodné zejména pro skladování malých dílů. K dispozici se zásuvkovými dorazy.
K dispozici v pěti barvách. Standardní barva - modrá (další dostupné barvy: červená, zelená, žlutá, šedá).
Při objednávce uveďte požadovanou barvu. Všechny zobrazené boxy jsou dodávány bez etiket a přepážek.

RK 300/93
Rozdělitelné přepážkami na 4 části
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK300/93 83 × 93 × 300

Balení

Dodací lhůta

16 kusů

2 týdny

Obj. č.
G-036074

RK 400/93
Rozdělitelné přepážkami na 6 částí
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK400/93 83 × 93 × 400

Balení

Dodací lhůta

16 kusů

2 týdny

Balení

Dodací lhůta

16 kusů

2 týdny

Balení
10 kusů

Dodací lhůta

Balení

Dodací lhůta

Obj. č.
G-036084

RK 500/93
Rozdělitelné přepážkami na 6 částí
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK500/93 83 × 93 × 500

Obj. č.
G-036094

RK 300/152
Rozdělitelné přepážkami na 4 části
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK300/152 83 × 152 × 300

2 týdny

Obj. č.
G-036071

RK 400/152
Rozdělitelné přepážkami na 6 částí
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK400/152 83 × 152 × 400

10 kusů

2 týdny

Obj. č.
G-036081

RK 500/152
Rozdělitelné přepážkami na 6 částí
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK500/152 83 × 152 × 500

Balení
10 kusů

Dodací lhůta

2 týdny

Obj. č.
G-036091

RK 300/186
Rozdělitelné přepážkami na 4 části
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK300/186 83 × 186 × 300

Balení

Dodací lhůta

8 kusů

2 týdny

Balení
8 kusů

Dodací lhůta

Balení
8 kusů

Dodací lhůta

Obj. č.
G-036072

RK 400/186
Rozdělitelné přepážkami na 6 částí
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK400/186 83 × 186 × 400

2 týdny

Obj. č.
G-036082

RK 500/186
Rozdělitelné přepážkami na 6 částí
Popis položky

Rozm. v mm (V×Š×H)

Policový box RK500/186 83 × 186 × 500

Objednávky: +420 235 518 804

2 týdny

Obj. č.
G-036092
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TEIRA

Etikety 93, 152, 186 mm
Popis položky

Balení

Dodací lhůta

Etikety, šířka 93 mm

50 kusů

2 týdny

Obj. č.
G-036117

Etikety, šířka 152 mm

50 kusů

2 týdny

G-036127

Etikety, šířka 186 mm

50 kusů

2 týdny

G-036137

Přepážky, šířka 93, 152, 186 mm
K dispozici také s rámečky na etikety.
Popis položky

Balení

Dodací lhůta

Přepážka pro policový box o šířce 93 mm, transparent

25 kusů

2 týdny

G-036104

Přepážka pro policový box o šířce 152 mm, transparent

25 kusů

2 týdny

G-036101

Přepážka pro policový box o šířce 186 mm, transparent

25 kusů

2 týdny

G-036102

Obj. č.

Zajištění zásuvky
Popis položky

Balení

Dodací lhůta

25 kusů

2 týdny

Obj. č.

Zajištění zásuvky pasující na všechny
policové boxy na této straně. Barva: antracit

G-Auszugssperre

Zásobníkové moduly
Moduly a jejich uspořádání lze libovolně kombinovat K dispozici pět barev, standardní barva - modrá (další dostupné barvy: červená,
zelená, žlutá a šedá). Při objednávce uveďte požadovanou barvu. Všechny zobrazené boxy jsou dodávány bez etiket
a přepážek.

Modul skladovacích boxů se dny a příčníky
Regálové boxy - sortiment
Příklad na obrázku - šířka police 1000 mm, výška 840 mm:
35 policových boxů RK500/186, 83 × 186 × 500 mm.
Popis položky

Rozměry mm (V×Š×H)

Dodací lhůta

Modul zařízení A

840 × 1 000 × 700

2 týdny

Obj. č.
000368

Modul skladovacích boxů se dny a příčníky Regálové boxy - sortiment
Příklad na obrázku - šířka police 1000 mm, výška 840 mm:
42 policových boxů RK500/152, 83 × 152 × 500 mm.

80

Popis položky

Rozměry mm (V×Š×H)

Dodací lhůta

Modul zařízení B

840 × 1 000 × 700

2 týdny

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Obj. č.
000369

Zásobníkový modul

Modul skladovacích boxů se dny a příčníky
Policové boxy - sortiment. Příklad na obrázku - šířka police 1000 mm,
výška 840 mm: 49 policových boxů RK500/93, 83 × 93 × 500 mm.

1 920 mm

Popis položky

Rozměry mm (V×Š×H)

Dodací lhůta

Modul zařízení C

840 × 1 000 × 700

2 týdny

Obj. č.
000370

360 mm

840 mm

1 560 mm

360 mm
720 mm

360 mm

Objednávky: +420 235 518 804
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Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník
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TEIRA

Regály pro
archivy a sklady

Objednávky: +420 235 518 804

83

Regály pro
archivy/sklady

Průmyslový
a skladový regál,
pozinkovaný
- Stabilní montovaný regál, stavebnicový
systém
- Jeden systém pro všechny potřeby
- Optimální využití prostoru díky třem
různým šířkám a čtyřem výškám
(na dotaz k dispozici také ve výšce
2640 mm a 300 mm)
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny okraje jsou zaoblené, bez rizika
poranění
Vnější rozměry základního pole:
Šířka police + 50 mm,
hloubka police + 20 mm
Vnější rozměry rozšiřujícího pole:
Šířka police + 10 mm, hloubka police
+ 20 mm

Šířka police v mm

800

1000

1200

Výška regálu 1920 mm, 5 polic, zatížení pole 2500 kg
Spodní díly

Hloub. Zatíž. Zákl. pole Rozšiř. pole Dodat. dno Zatíž.
200

100 kg

300

130 kg

400

200 kg

500

230 kg

600

260 kg

700
800
1000

330 kg
360 kg
360 kg

121183

121283

021083

131183

131283

031083

141183

141283

041083

151183

151283

051083

161183

161283

061083

171183

171283

071083

181183

181283

081083

101183

101283

101083

70 kg
100 kg
140 kg
170 kg
200 kg
240 kg
270 kg
340 kg

Zákl. pole Rozšiř. pole Dodat. dno
121203

021003

131103

131203

031003

141103

141203

041003

151103

151203

051003

161103

121103

161203

061003

171103

171203

071003

181103

181203

081003

101103

101203

101003

421103

421203

021003

431103

431203

031003

441103

441203

041003

451103

451203

051003

461103

Zatíž.
60 kg
90 kg
120 kg
150 kg
180 kg
210 kg
240 kg
300 kg

Zákl. pole Rozšiř. pole Dodat. dno
121223

021023

131123

131223

031023

141123

141223

041023

151123

151223

051023

121123

161123

161223

061023

171123

171223

071023

181123

181223

081023
101023

101123

101223

421123

421223

021023

431123

431223

031023

441123

441223

041023

451123

451223

051023

461123

461223

061023

471123

471223

071023

481123

481223

081023

401123

401223

101023

Výška regálu 2280 mm, 6 polic, zatížení pole 2500 kg
200

100 kg

300

130 kg

400

200 kg

500

230 kg

600

260 kg

700

84

330 kg

800

360 kg

1000

360 kg

421183

421283

021083

431183

431283

031083

441183

441283

041083

451183

451283

051083

461183

461283

061083

471183

471283

071083

481183

481283

081083

401183

401283

101083

70 kg
100 kg
140 kg
170 kg
200 kg
240 kg
270 kg
340 kg

Doprava v rámci České republiky zdarma!
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461203

061003

471103

471203

071003

481103

481203

081003

401103

401203

101003

60 kg
90 kg
120 kg
150 kg
180 kg
210 kg
240 kg
300 kg

www.rpjs.cz

Police na šanony
Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz
nebo na tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Police na šanony,
pozink
- Stavebnicový systém
- Optimální využití prostoru díky třem různým
šířkám a čtyřem výškám
- Boční ochrana složek díky přesahu nosníků
- Nastavení polic po 30 mm
- Složky přesně pasují
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny okraje jsou zaoblené,
bez rizika poranění
Vnější rozměry základního pole:
Šířka police + 50 mm, hloubka police + 20 mm
Vnější rozměry rozšiřujícího pole:
Šířka police + 10 mm, hloubka police + 20 mm
Vyztužení regálu:
U jednostranných regálů je křížové vyztužení
v každém druhém regálovém poli.
U oboustranných regálů je vyztužení pomocí
stabilizátorů, takže je přístup z obou stran.

Příklad návrhu

Šířka police v mm
Šířka police × hloubka
Zatížení police

800
mm

1000

1200
1200 × 300

1000 × 300

800 × 300

60

80

100

kg

Základní pole Rozšiřující pole Základní pole Rozšiřující pole

Provedení
Jednostranný, výška regálu 1920 mm
Pozink,
5 polic
Nosnost 800 kg

Oboustranný regál na složky

Základní pole Rozšiřující pole

Č.

134183

134283

134103

134203

134123

134223

Výška regálu 2280 mm
6 polic
Nosnost 2500 kg

Č.

434183

434283

434103

434203

434123

434223

Výška regálu 2640 mm
7 polic
Nosnost 2500 kg

Č.

234183

234283

234103

234203

234123

234223

Výška regálu 3000 mm
8 polic
Nosnost 2500 kg

Č.

334183

334283

334103

334203

334123

334223

Přídavná police

Č.

034083

034083

034003

034003

034023

034023

Šířka police × hloubka

mm

800 × 600

1000 × 600

1200 × 600

Nosnost police

kg

Oboustranný, výška regálu 1920 mm
pozink,
5 polic
Nosnost 2500 kg

Č.

164183

164283

164103

164203

164123

164223

Výška regálu 2280 mm
6 polic
Nosnost 2500 kg

Č.

464183

464283

464103

464203

464123

464223

Výška regálu 2640 mm
7 polic
Nosnost 2500 kg

Č.

264183

264283

264103

264203

264123

264223

Výška regálu 3000 mm
8 polic
Nosnost 2500 kg

Č.

364183

364283

364103

364203

364123

364223

Přídavná police

Č.

064083

064083

064003

064003

064023

064023

200

Objednávky: +420 235 518 804

160

120
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Regály pro
archivy/sklady

Ocelové nosníky pozink
Popis položky

Nosnost v kg

Ocelové nosníky pozink. Délka 1920 mm

1250

Obj. č.
000030

Ocelové nosníky pozink. Délka 2280 mm

1250

000031

Ocelové nosníky pozink. Délka 2640 mm

1250

000032

Ocelové nosníky pozink. Délka 3000 mm

1250

000033

Noha pro nosníky
Popis položky

Nosnost v kg

Noha pro nosníky (černý plast)

1250

Obj. č.
000190

Krytka na nosník
Popis položky

Nosnost v kg

Krytka na nosník. Černý plast.

1250

Obj. č.
909190

Výškově stavitelná noha
Popis položky

Obj. č.

Výškově stavitelná noha pro vodorovné umístění

900190

Ocelové nohy
Popis položky

Nosnost v kg

Ocelové nohy

1250

Obj. č.
000221

Upevnění ke zdi
Popis položky

Obj. č.

Upevnění ke zdi včetně šroubů a hmoždinek

003554

Upevňovací úhelník
Popis položky

Obj. č.

Upevňovací úhelník (pozink)

070031

Kříž
Popis položky

Obj. č.

Křížová výztuha (pozink) včetně spojovacího materiálu
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002368

Příslušenství a
náhradní díly

Stabilizátor, pozink
Popis položky

Obj. č.

Stabilizátor (pozink) včetně spojovacího materiálu. Šířka 800 mm

003190

Stabilizátor (pozink) včetně spojovacího materiálu. Šířka 1000 mm

003191

Stabilizátor (pozink) včetně spojovacího materiálu. Šířka 1200 mm

003192

Spojky regálů pravé, pozink
Popis položky

Obj. č.

Spojky regálů pravé (pozink)

070012

Spojky regálů levé, pozink
Popis položky

Obj. č.

Spojky regálů levé (pozink)

070011

Spojky regálů dvojité, pozink
Popis položky

Obj. č.

Spojky regálů dvojité (pozink)

070021

Nosič dílů / kol, pozink
Popis

Rozměr v mm

Nosič dílů / kol (pozink)

840

Obj. č.
600301

Nosič dílů / kol (pozink)

900

650301

Nosič dílů / kol M1000 (pozink)

960

700301

Nosič dílů / kol (pozink)

1020

750301

Nosič dílů / kol (pozink)

1200

800301

Nosič dílů / kol (pozink)

1680

900301

Šroub s maticí, pozink
Popis

Vnější rozměry v mm

40 šroubů a 40 matic v balení

M5 × 13

Obj. č.
000320

Pozinkované podložky
Popis

Rozměry v mm

Typ pro karoserii, 200 podložek v balení

5,3 × 20 × 1,5

Objednávky: +420 235 518 804

Obj. č.
001249
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Regály pro
archivy/sklady

Nosník, pozink
Rozměr v mm

Nosnost v kg

200

600

Obj. č.
000020

300

600

000021

400

500

000022

500

450

000023

600

400

000024

700

400

000025

800

300

000026

900

300

002078

1000

300

000027

Pohyblivý oddělovací díl, pozink
Vnější rozměry v mm

Obj. č.

300 × 100

000856

400 × 100

000857

500 × 100

000858

600 × 100

000859

700 × 100

000860

Pohyblivý oddělovací díl, pozink
Vnější rozměry v mm

Obj. č.

300 × 200

001861

400 × 200

001862

500 × 200

001863

600 × 200

001864

700 × 200

001865

Háčky pro děrované ocelové plechy, 100 ks (pozink)
Popis

Vnější rozměry v mm

Háčky pro děrované ocelové plechy

ø 3,5 x 35

Obj. č.
G-001071

Jednoduché háky, 100 ks (pozink)
Popis

Vnější rozměry v mm

Jednoduché háky

ø 3,5 x 100

Obj. č.
G-001081

Dvojité háky, 100 ks (pozink)
Popis

Vnější rozměry v mm

Dvojité háky (vzadu otevřené, mírně vykloněné nahoru)

ø 3,5 x 160

Obj. č.
G-001091

Háčky pro přišroubování, 100 ks (pozink)
Popis

Vnější rozměry v mm

Háčky pro přišroubování (6 mm, pozink)

Šířky polí 4,0 × 170 mm

G-001101

Háčky pro přišroubování (6 mm, pozink)

ø 7,0 x 200 mm

G-001111

Šroub s maticí

G-101061

Jiné průměry drátu a velikosti na dotaz.
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Obj. č.

www.rpjs.cz

Příslušenství a
náhradní díly

Jednoduché háky, 100 ks (pozink)
Vnější rozměry v mm

Obj. č.

ø 3,5 x 60

G-001121

ø 3,5 x 80

G-001131

ø 3,5 x 100

G-001141

ø 3,5 x 120

G-001151

ø 3,5 x 140

G-001161

ø 3,5 x 160

G-001171

ø 3,5 x 200

G-001181

Dvojité háky spojené na konci, 100 ks (pozink)
Vnější rozměry v mm

Obj. č.

ø 4,0 x 160

G-001191

ø 4,0 x 200

G-001211

ø 4,0 x 250

G-001221

ø 4,0 x 300

G-001231

ø 4,0 x 400

G-001241

Háky pro uchycení nářadí apod., 100 ks (pozink)
Vnější rozměry v mm

Obj. č.
G-001251

ø 4,8 x 200

Na paletové regály se prosím informujte.
Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz
nebo tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Objednávky: +420 235 518 804
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TEIRA
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TEIRA

Pomocník při transportu
Pro transport, nakládání
a ukládání.

Další zařízení pro skladování
v regálech v nabídce online!
Objednávky: +420 235 518 804
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Rad-Mark® GORILLA©

Stroj pro ukládání a vyzvedávání až 500 sad kol
GORILLA
K regálu patří
Rad-Mark ® GORILLA ©.
Tento vozík je hbitý jako lasička.
Zvedne člověka s celou sadou kol až
do nejvyššího patra. Kde bylo dříve
pro uskladnění třeba dvou nebo tří lidí,
stačí nyní jen jedna osoba.
Rad-Mark ® GORILLA © 7 je ideálním
pomocníkem pro uskladňování a
vyskladňování kol pro sedmipatrové
regály Rad-Mark Yellow a šestipatrové
regály Silver/Red. - Rad-Mark ®
GORILLA © 7 je pohyblivý, rychlý a
odzkoušený. Může se otočit na místě.
Se šířkou 750 mm projde téměř všemi
dveřmi a uličkami.
Rad-Mark ® GORILLA © je vybaven
akumulátory pro sedm hodin provozu.
S vestavěným nabíječem můžete dobíjet
akumulátory z každé 230V zásuvky.
Novinka:
Rad-Mark ® GORILLA © 5 - malý vozík
Gorilla pro práci až do 5. patra. Technické
údaje na dotaz.

Pohled shora

92
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Pohled z boku

www.rpjs.cz

Pohled zepředu

Rad-Mark® GORILLA©

Gorilla© Specifikace
1 Model
2 Pohon

Gorilla7 / 7F
24 V

3 Zatížení vozidla:

Podvozek 135 kg,

5 Hmotnost s akumulátory
6 Plošina
7 Plošina

horní plošina 90 kg,
spodní plošina 115 kg
590 kg
305 mm
2995 mm

8 Horní plošina* Gorilla 7

8 Horní plošina* Gorilla 7F

Gorilla je ideálním
pomocníkem
v automobilových
provozech:
- Výměna světel
- Montáž propagačních
materiálů, například
praporů, bannerů,
pruhů, závěsů
- Mytí fasád a oken
- ... a mnoho dalšího

Plošina úplně dole 1325 mm,
Plošina úplně nahoře
(v nejvyšším patře) 4020 mm
Plošina FIX na 4020 mm s vyšší
stabilitou, kola na plošině musí
být vyvážena.

*Horní ložná plocha je 57 mm pod horní hranou zábradlí.
9 Celková výš. ve vys. stavu 4075 mm
10 Výška odběru
5000 mm
11 Celk. výška v zasun. stavu 1385 mm
12 Délka vozidla
1525 mm
13 Šířka vozidla
750 mm
14 Šířka s kolečky
pro vedení s kolejnicemi

890 mm, výška kola pro kolejnicové vedení
(horní) 65 mm, prům. vodicích válečků
pro kolejnice 65 mm, šířka vodicích válečků
pro kolejnice 25 mm

15 Hnací kola

Poly, počet 2; prům. × šířka 305 × 65 mm

Podpůrná kola
16 Minimální poloměr otáčení
17 Rychlost zdvihu
18 Rychlost spouštění
19 Provozní brzda
20 Parkovací brzda
21 Stoupavost:
22 Rychlost jízdy km/h
23 Akumulátor
24 Nabíječ

Poly, počet 2; prům. × šířka 255 × 65 mm
1205 mm
0,30 m/s
0,25 m/s
regenerativní brzdění bez opotřebení
Aktivace: mechanicky / odbrzdění: elektricky
15 %
viz tabulka
bezúdržbový 195 Ah
vestavěný 25 A

25 Rychlost jízdy vpřed
Výška stanoviště řidiče pod 510 mm otevřený
Výška stanoviště řidiče pod 510 mm uzavřený
Výška stanoviště řidiče 510 až 2135 mm otevřený
Výška stanoviště řidiče 510 až 2135 mm uzavřený
Výška stanoviště nad 2135 mm otevřený
Výška stanoviště řidiče nad 2135 mm uzavřený

Popis položky
Gorilla 5
Gorilla 7
Rad Mark Gorilla vedení
Doprava
Údržba (na rok)

6,0 km/h
4.0 km/h
0 km/h
3,2 km/h
0 km/h
1,6 km/h

Horní plošina

nastavitelná
v 95mm
krocích

Spodní plošina

Horní/spodní
plošina
675

Obj. č.
G-Gorilla 5
G-Gorilla 7
G-Gorilla Führung
Doprava
Gorilla 7W

Objednávky: +420 235 518 804
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®
©
Pomocník
Rad-Markpři
GORILLA
transportu

Kolejové vedení pro GORILLA©, ještě jednodušší
a rychlejší.

Výhody GORILLA s vodicími kolejnicemi
- Ještě snadnější vjezd do regálové uličky díky
vjezdovému trychtýři
- Regálové uličky mohou být budovány s absolutně
minimální šířkou
- V uličkách není třeba řídit
- Ještě rychlejší zaskladnění a vyskladnění
Lze dodatečně přidat ke všem Gorillám.

Vodicí kolejnice pro Rad-Mark®
Gorilla©
Popis položky

Dodací lhůta

Rad-Mark® Gorilla© vjezdový trychtýř

4 týdny

Obj. č.
002082

Úhelník 75 × 50 × 5 mm

4 týdny

001897

Kotevní šrouby Zn FAZ II 12/25

4 týdny

001898

Další výrobky v našem internetovém
obchodě.
Přístup si vyžádejte na office@rpjs.cz
nebo tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

94

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Rad-Mark®
Rad-Mark® GORILLA©
Kolejové vedení

Pro GORILLA 7 Rad-Mark® Gabellift©

Výhody Gabellift©

Technické údaje Gabellift©

- Zaskladňování s větší silou, ale jemnější
- Zvedání a spouštění o 700 mm
- Nakládka a vykládka z válečkového dopravníku;

Pohon Gabel-Lift

Zdvihací motor s koncovými
spínači nahoře/dole
Samostatné napájení
s bezúdržbovým akumulátorem
s dlouhou životností a vlastním
nabíječem

Nosnost vidlí vozíku
Délka vidlí
Šířka vidlí
Ložná šířka
Výška zdvihu
Rozšířitelnost

100 kg
705 mm
120 mm
580 mm
700 mm
ano

Princip vyvýšeného překladiště (viz str. 96 dále) - k provozu
je třeba pouze jedna osoba
- Nasazení sady kol je třeba jen jednou
- Dobrý výhled na cestu i se čtyřmi naloženými koly
- Rychlejší naskladnění a vyskladnění
Lze dodatečně přidat ke všem Gorillám.

Gabellift pro Rad-Mark

Objednávky: +420 235 518 804

®

Gorilla 7

Popis položky

Dod. lhůta

Rad-Mark® Gabellift

4 týdny

G-002144

Rad-Mark® Instalace Gabellift na místě

4 týdny

G-002169

Obj. č.
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Pomocník
transportu
Rad-Mark®přiGORILLA

Vyvýšené překladiště Rad-Mark - ještě jednodušší
a rychlejší

Pracovník jede s vozíkem na kola Scholz na rampu.
Postaví kola na válečkový zvedací stůl.

S Rad-Mark® nůžkovým zvedákem je sada kol elektrohydraulicky, nebo ručně zvednuta do výšky válečkové dráhy.

Prvky vyvýšeného překladiště
Nájezdová rampa pro Rad-Mark®
vozík na kola s robustní ocelovou
konstrukcí, barva antracit, hliníkový
trapézový plech.
Válečkový stůl pod nějž se umístí
Rad-Mark® nůžkový zvedací vozík
z ocelových profilů, barva antracit,
výškově stavitelné nohy, pro vyrovnání
nerovností podlahy
Délka válečků:
650 mm
Vzdálenost válečků:
25 mm
Průměr válečků:
40 mm
Válečkový stůl s přípravou pro
Rad-Mark® Gorilla® Gabellift s masivní
ocelovou konstrukcí. Výškově nastavitelnými
nohami, barva antracit, spojovací část
s otočnými podpěrami s nastavitelnými
nohami.
Válečkový stůl
Délka:
950 mm
Šířka:
675 mm
Délka válečků:
650 mm
Vzdálenost válečků:
25 mm
Průměr válečků:
40 mm
Spojovací část:
Délka:
900 mm
Šířka:
300 mm
Délka válečků:
245 mm
Vzdálenost válečků:
10 mm
Průměr válečků:
40 mm
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Výhody Rad-Mark® vyvýšeného překladiště
- Sada kol se stohuje jen jednou, po demontáži
- Výrazná úspora času
- Extrémní ulehčení práce díky strojovému zvedání a spouštění celých sad kol
- Kompletní zaskladnění a vyskladnění může být provedeno jednou osobou.

e

c

Vyvýšené překladiště
Hmotn. v kg

Popis

Rozměry v mm

Skládá se z nájezdové

Max. 180 × 675 × 1190 mm,

20

rampy, válečkové dráhy,

1800 × 675 × 950 mm,

81

válečkového stolu pro

140 × 675 × 800 mm

21

Dod. lhůta

4 týdny

nůžkový zvedací vozík

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

d

www.rpjs.cz

Obj. č.

G-002184

Rad-Mark®vyvýšené
Rad-Mark GORILLA©
překladiště

Jenom jedno stohování sady kol!

Postrkováním lehce dostanete 160 kg těžkou sadu kol
na Gorillu. Gorilla s vysokozdvižným vozíkem Rad-Mark
přebírá sadu kol.

Další stohování tak není nutné. Stačí stisknout tlačítko a vysokozdvižný vozík zvedne sadu kol z válečkové dráhy. Ta může být
ihned zavezena do regálového systému, s volným výhledem.

Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte na
office@rpjs.cz
nebo na tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Rad-Mark® Nůžkový
elektrohydraulický zvedací vozík

Ruční hydraulika
S nůžkovým zvedacím vozíkem
můžete jezdit až do zdvihu 400 mm,
pak se automaticky podepře
a odlehčí volant.
- Hydraulický systém s ventilem proti
přetížení
- Pojistka přečerpání pro ochranu
hydrauliky
- Pístnice s tvrdým pochromováním
- Tichý pojezd

Popis

Rozměry mm (V×Š×H) Hmotnost v kg

Dodací lhůta

Nůžkový zvedák

1645 × 540

4 týdny

195

Elektrohydraulika
Rychlé a tiché nastavení výšky stiskem
tlačítka
Všechny funkce ruční hydrauliky
s následujícími přídavnými funkcemi:
- Robustní kovový kryt
- Bezúdržbový akumulátor, odolný cyklování a vibracím, 12 V / 60 Ah
- Ukazatel vybití s vypnutím zdvihání jako
ochrana proti hlubokému vybití
- zabudovaný nabíječ 12 V / 10 A
- Zůstávají všechny ruční funkce zvedání
a spouštění

Objednávky: +420 235 518 804

Obj. č.
G-002238

Technické údaje
Pohon zdvihu, hydraulika
Ruční/elektrický
Nosnost
1000 kg
Těžiště
600 mm
Délka vidlí
1150 mm
Celková délka
1645 mm
Celková šířka
540 mm
Šířka vidlí
160 mm
Výška zdvihu
800 mm
Výška spuštěných vidlí
85 mm
Zarážka řízení
200°
Volant
Poly 180 × 50 mm
Nosná kola (jednoduchá)
Poly 74 × 75 mm
Hmotnost
195 kg
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Pomocník při transportu

Obsluha regálů
®
Rad-Mark Gorilla 5TM výškový zvedací
vozík pro 5 pater (ruční)
Rad-Mark® Gorilla 5TM je ideálním pomocníkem pro zaskladňování a vyskladňování kol.
Rad-Mark® Gorilla 5TM je vhodný pro pětipatrové Rad-Mark regály Yellow a čtyřpatrové
Silver/Red.
Rad-Mark® Gorilla 5TM se posunuje ručně (se spínačem mrtvého muže) a má motorické,
knoflíkem ovládané, zvedání a spouštění.
Ložná plocha je nastavitelná přímo uživatelem.
Rozměry: 730 x 1155 mm (ŠxV)
Popis
Rad-Mark® Gorilla 5TM

Dodací lhůta
4 týdny

Obj. č.
G-Gorilla 5TM

Rad-Mark® Gorilla 7T
Výškový zvedací stroj pro 7 pater. Rad-Mark® Gorilla 7T je ideálním pomocníkem pro
zaskladňování a vyskladňování kol. Rad-Mark® Gorilla 7T je vhodný pro sedmipatrové
Rad-Mark regály Yellow a šestipatrové Silver/Red. Rad-Mark® Gorilla 7T je vybaven vysoce
výkonnými akumulátory (na plné nabití 30 km).
Síťové napětí pro nabíjení akumulátoru: 230 V stř. Celková šířka: 808 mm, Celková délka:
1560 mm, Výška stroje (v klidovém stavu): 1441 mm, Výška nástupní plošiny: 356 mm,
maximální výška nášlapné plochy: 3350 mm, maximální výškový dosah: do 5350 mm, pneu
z plné gumy, Skladování: elektrické knoflíkem výškově stavitelné v rozsahu 58 cm, nosnost plošiny
řidiče: 130 kg, nosnost přepravní plošiny/zdvihu: 113 kg, užitná nosnost ložné plochy (zdvihaná
hmotnost bez řidiče): 90 kg, Hmotnost včetně akumulátorů (bez užitečného zatížení): 680 kg.

Popis
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Obj. č.

4 týdny

G-Gorilla 7T

Rad-Mark® Gorilla 7T s vedením 890

4 týdny

G-000192

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

Dodací lhůta

Rad-Mark® Gorilla 7T

www.rpjs.cz

Přeprava kol

Vozík na kola
Vozík na kola s vzduchem plněnými pneumatikami pro uchopení a převoz celých
sad kol. Pomocí držadel pro rozšíření úchopu může být štos kol přímo nabrán, nebo
položen. Je možné naložit až osm kol. Vyrobeno z ocelových trubek, práškově
lakováno. Pneumatiky 260 × 85 mm, hmotnost 24 kg, nosnost 200 kg.
Popis

Rozměry v mm

Dodací lhůta

Vozík na 8 kol

Spodní plocha 580 × 360

2 týdny

Obj. č.
G-RW-Karre

Transportní vozík
Vozík svařený z ocelových trubek, práškově lakovaný, modrá RAL 5007, deska
z ocelového plechu, nebo dřevěná, šroubované madlo, 1 nebo 2 otočná kola a 2 pevná
kola, TPE kola 125 × 32 mm s kuličkovými ložisky. Brzdy na kolečkách vyhovují
evropské normě EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dřevěná deska leží
v rámu, dekor buk. Ovládání jednou rukou, rychlý transport malých nákladů
do 250 kg.
Popis

Rozměry v mm (V×Š×H)

Dodací lhůta

Obj. č.

Transportní vozík

185 × 600 × 450 mm

1 týden

G-RW45

Vozík pro přepravu až 16 kol
Pro náročné úkoly v sezóně výměny kol, vysoké zatížení, nosnost 500 kg. 2 otáčivá
kola 125 ×36 mm, s brzdou, elastická, modrá. 2 pevná kola 125 ×36 mm, s brzdou,
elastická, modrá. Nosnost 125 kg na kolo. Předmontované, pouze sestavit.
Popis

Rozměry v mm (V×Š×H)

Dodací lhůta

Obj. č.

Vozík pro přepravu až 16 kol

1860 × 2220 × 600 mm

1 týden

G-RW10

Vozík pro přepravu až 24 kol
Pro náročné úkoly v sezóně výměny kol, vysoké zatížení, nosnost 500 kg. 2 otáčivá
kola 125 ×36 mm, s brzdou, elastická, modrá. 2 pevná kola 125 ×36 mm, s brzdou,
elastická, modrá. Nosnost 125 kg na kolo. Předmontované, pouze sestavit.
Popis

Rozměry v mm (V×Š×H) Dodací lhůta

Obj. č.

Vozík pro přepravu až 24 kol

2360 × 2220 × 600 mm

G-RW14

Objednávky: +420 235 518 804

1 týden
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Rad-Mark® GORILLA©

Vozík na kola
Konstrukce z ocelových trubek, šroubované, prášková barva modrá RAL 5007.
Variabilní nosič kol v krocích po 150 mm se šroubovanými koncovými konzolami.
4 otočná TPE kola s kuličkovými ložisky. 2 kolečka s brzdou. Průměr kol: 160 mm.
G-002209 je shodný s G-002208, ale jedná se o zesílenou a prodlouženou verzi pro
vyšší zatížení, například v boxech na závodech.
Popis

Rozměry mm (V×Š×H) Nosnost v kg

Dod. lhůta

Se dvěma patry kol

1725 × 1540 × 670

250

3 týdny

G-002208

Se dvěma patry kol

1671 × 1991 × 671

500

3 týdny

G-002209

Obj. č.

Vozík na kola
Konstrukce z ocelových trubek, šroubované, prášková barva modrá RAL 5007.
Variabilní nosič kol v krocích po 150 mm se šroubovanými koncovými konzolami.
4 otočná TPE kola s kuličkovými ložisky. 2 kolečka s brzdou. Průměr kol: 160 mm
Popis

Rozm. v mm (V×Š×H)

Nosnost v kg

Dod. lhůta

Se třemi patry kol

2225 × 1540 × 670

250

3 týdny

Obj. č.
G-002266

Vozík na různé pneumatiky pro nákladní
automobily. Poradíme vám.
Tel. +420 235 518 804

Systémový vozík na kola
Konstrukce z ocelových profilů, prášková barva modrá RAL 5007. Dno ze svařovaného
pletiva 140 × 40 mm. Závěsný nosič pneumatik nastavitelný po 120 mm, díky
kloubovému zavěšení se nosič sám přizpůsobí velikosti pneumatik. 4 otočná TPE
kola 200 × 40 mm s kuličkovými ložisky. Kolečka s brzdou.

100

Popis

Rozm. v mm (V×Š×H)

Nosnost v kg

Dod. lhůta

Se dvěma patry kol

1800 × 1600 × 620

400

3 týdny

G-002220

Se třemi patry kol

2300 × 1600 × 620

400

3 týdny

G-002267

Doprava v rámci České republiky zdarma!
Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Obj. č.

Přeprava kol
Rad-Mark® GORILLA©

Speedy 4
Malé, rychlé, obratné. Speciálně pro úzké uličky. Až do 4. patra regálů na kola.
Konstrukce z ocelových trubek a profilů, práškově lakováno, vpředu se zužující
na 400 mm, výška plošiny 800 mm. Dno z 18 mm silné OSB desky 950 × 650 mm
(D × Š), vepředu s poloměrem 325 mm. Vozík se dvěma schůdky a dvěma madly,
s brzdou. Madlo brzdy je stlačeno: pomocí bowdenu je uvolněna plynová pružina držící
kolečka; vozík je odbrzděn. Madlo brzdy není stlačeno: Vozík pevně stojí. TPE kola
125 × 32 mm s kuličkovými ložisky, průměr 125 mm, dvě otočná a dvě pevná
kola, otočná kola bez brzdy. Nosnost 200 kg.
Popis

Rozm. mm (V×Š×H) Dod lh.

Obj. č.

Do 4. patra regálů na kola, prac. výška: 2800 mm

1700 × 650 × 1070 4 týdny

G-002259

Přepravní a zaskladňovací vozík do 4. patra
Vyrobeno z ocelových trubek a profilů, práškově lakováno. Speciálně pro čtyřpatrové
regály na kola. Výška plošiny 860 mm, rozměry 1000 × 600 mm. TPE kola prům.
160 mm s kuličkovými ložisky, dvě kola otočná s brzdami, vyhovuje EN 1757-3, dvě
pevná kola. Podlážky z dřevovláknitých desek v ocelovém rámu.
Nosnost 250 kg. Zepředu schůdky ze dřeva, bez zatížení jsou nadlehčené, při zátěži
stojí na zemi, takže je vozík automaticky zablokován. Zábradlí pro přidržování
a opěru, schůdky jsou v klidovém stavu skládací.
Rozm. mm (V×Š×H) Dod lh.

Popis
Pro čtyři patra regálů na kola, prac. výška: 2860 mm

1900 × 610 × 1495 mm

4 týdny

Obj. č.
G-RW20

Pojízdné schůdky
Z jedné strany pochozí, lehká konstrukce z korozi a povětrnostním vlivům odolných
hliníkových profilů. Úzké provedení, ideální pro těsné prostory a práci na regálech,
větší svoboda pohybu v uličce. Rozměr podesty 600 × 700 mm, drážkovaný hliník.
Plastové zátky na koncích profilů. Hliníkové zábradlí s kolenní lištou, výška 1000
mm. Spojení madla s plošinou pomocí speciálního klíče pro zvýšenou bezpečnost.
Hloubka běhounu 175 mm, rýhovaný hliník. Čtyři otočná kola prům. 125 mm, z toho
2 s brzdou, automaticky zablokovaná při použití. Testováno a certifikováno TÜV
podle norem DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 a BGV-D 36. Dodání v částečně
smontovaném stavu včetně návodu k rychlému sestavení na místě.
Upozornění: Od výšky podesty 1000 mm je podle BGI 637 nutné
zábradlí. Jako povinné příslušenství ho prosím přiobjednejte.
Popis

Rozm. mm (V×Š×H) Dod. lh.

Obj. č.

1950 × 84 × 1300 3 týdny

G-002260

Šestistup. schod., výš. ploš.: 1450 mm / prac. výška.: 3450 mm 2430 × 900 × 1650 3 týdny

G-002261

Zábradlí pro 4 schody, levé

3 týdny

G-002262

Zábradlí pro 4 schody, pravé

3 týdny

G-002263

Zábradlí pro 6 schodů, levé

3 týdny

G-002264

Zábradlí pro 6 schodů, pravé

3 týdny

G-002265

Čtyřstup. schod., výš. ploš.: 1000 mm / prac. výška.: 3000 mm

Pojízdná plošina pro práci ve výškách
Dosah až do 5. patra skladu, komplet s protizávažími pro bezpečnou práci. Průchozí
klapka usnadňuje umístění kol. Rozšiřitelné dalšími díly pro skladování až do sedmého
patra.
Popis

Rozm. mm (V×Š×H)

Dod. lh.

Obj. č.

Výšková plošina do 5 pater, prac. výška 3150 mm

3150 × 1800 × 800 mm 3 týdny

G-001854

Rozšíření do 7. patra; prac. výška 4300 mm

Výška: 4150 mm

G-001855

Objednávky: +420 235 518 804

3 týdny
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Pomocník při transportu

Myčka na jedno kolo
Ekonomická alternativa k RM4R
pro méně než 300 sad kol
Rad-Mark® myčka důkladně a plně
automaticky čistí pneumatiky. Umístění
v dílně ušetří zbytečné cesty. Při čištění
nesmí být odstraněny Rad-Mark® štítky
na pneumatikách. pH odpadní vody je
automaticky neutralizováno. Kola ze stroje
vycházejí jen vlhká, nikoliv mokrá.
Myčka Rad-Mark® na jedno kolo
může být na přání vybavena přídavným
modulem RM1AW pro další kolo,
a to i dodatečně.
S Rad-Mark ® myčkou na jedno
kolo můžete získat nové zákazníky,
protože zvládne například i velká
off-road kola. Také můžete zvýšit motivaci
a produktivitu vašich pracovníků, protože
odpadne ruční mytí kol.
Volitelný pracovní stůl se dvěma
plastovými válci pro modulární mycí
systém.
cca 310 × 530 × 590 mm (DxŠxV)
Ocelové vany vhodné pro předmytí.

Technické údaje
4 přednastavené mycí programy trvající
0,5 / 2 / 2,5 / 3,5 minuty,
cca 6,25 l vody/kolo (Eco)
Plocha:
Výška:
Čisticí prostř.:
Neutraliz. prostř.:
Oplach:
Tlak oplachu:

850 mm × 710 mm
1700 mm
cca 0,06 l/kolo
cca 0,02 l/kolo
2× plochá tryska
max. 120 bar
(stroj Kärcher)
Průměr kola:
500–800 mm
Šířka kola:
135–350 mm
Max. hmot. kola: 50 kg
Čistá hmotnost: cca 185 kg
Napájení:
400 V, 3 fáze, 16 A
Připojení vody:
G1/2“

Ekonomické díky modulární konstrukci a
možnosti rozšíření pro dvě kola.
RM1W s rozšiřujicím modulem RM1AW

Popis položky

Obj. č.

Myčka na jedno kolo

G-RMW1

Válečkový stůl

G-RMW-Tisch

Rozšiřujicí modul

G-RMW-ERW

Uvedení do provozu

G-RMW-INBETRIEB

Rad-Mark® Čisticí prostředek pro myčky
Popis položky

Obj. č.

Jedna paleta čisticího prostředku

G-013474

a neutralizátoru Smíšená paleta se skládá z:
9 kbelíků čisticího prostředku po 25 kg
3 kbelíků neutralizátoru po 32 kg
K cenám je třeba přičíst dopravu a balné (podle místa).
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Ceny viz ceník

www.rpjs.cz

Rad-Mark®

Myčky

BIG WHEEL myčka na čtyři kola
Myčky Rad-Mark® - důkladně a plně
automaticky čistí pneumatiky. Umístění
v dílně ušetří zbytečné cesty. Při mytí
nesmí být odstraněny Rad-Mark® štítky
na pneumatikách. pH odpadní vody
je automaticky neutralizováno. Kola ze
stroje vycházejí jen vlhká, nikoliv mokrá.
Rad-Mark® velká myčka pro
4 kola
může být vybavena
zvukovou izolací
a
vnitřním
osvětlením.
S
Rad-Mark ®
myčkou optimalizujete pracovní
procesy a šetříte náklady na mzdy.
Jednoduše vložte čtyři kola a zbytek
udělá Rad-Mark® myčka Zcela automaticky. Tento čas může pracovník
využít k zaskladnění sady kol, nebo
jiné montáži.
Takto se systém rychle vyplatí. Také
můžete zvýšit motivaci a produktivitu
vašich pracovníků, protože odpadne ruční
mytí kol.

Vhodné také pro
všechna SUV kola!

Přednosti Rad-Mark® myčky:
- plně automatické čištění čtyř kol naráz,
mohou být umývána i jen tři, dvě, nebo
jedno kolo
- odpovídající velikost stroje
(plocha 2,01 × 1,10 m)
- automatická neutralizace odpadní vody
- mytí šetrné k životnímu prostředí!
- konzistentní, výborné výsledky čištění:
nyní nově s osmi dynamickými plochými
tryskami
- kombinace osvědčeného chemického
a vysokotlakého mytí... Jen tak dosáhnete odstranění zapečeného prachu
z brzd!
- je možné umývat hliníková a ocelová
kola, umyjí se i kola s kryty
- mohou být umývána kola na všechny
osobní vozy (také SUV, Run-on-ﬂat-,
PAX kola apod.)
- nedochází k poškození laku ráfku
mechanickými komponentami (například
plastové granule, kartáče apod.)
- vždy připraveno k použití, není nutná
výměna vody
- velmi snadná údržba a nízké opotřebení
- splňuje německé směrnice o BOZP

Odhlučnění
Plášť z nerezové oceli
- Siemens PLC ovládání
- čtyři přednastavené, plně automatické
mycí programy
Krátký: lehce znečištěná kola
Normální: standardně zašpiněná kola
Super: silně znečištěná kola
Oplach: pouze tlaková voda
- cca 550 kg nerezové oceli zaručuje
dlouhou životnost

Popis položky

Obj. č.

Myčka na čtyři kola

G-RMW4

Uvedení do provozu

G-RMW-INBETRIEB

Rad-Mark® Čisticí prostředek pro myčky
Popis položky
Jedna paleta čisticího prostředku

Obj. č.
G-013474

a neutralizátoru Smíšená paleta se skládá z:
9 kbelíků čisticího prostředku po 25 kg
3 kbelíků neutralizátoru po 32 kg
K cenám je třeba přičíst dopravu a balné (podle místa).

Objednávky: +420 235 518 804
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Pomocník při transportu

Dvojité mycí stanoviště s vanou
Rad-Mark® Mycí stanoviště M2
Obj. č.:
G-003008
Skládá se z 2 × myčka na jedno kolo (RMW1) a 1 × ocelové
vany (360 × 1200 × 800 mm) s pozinkovaným roštem
Kapacita:
cca 200 sad kol za den
Do 1000 sad kol doporučujeme Mycí stanoviště M1
a od 1000 sad kol mycí stanoviště M2
Technické informace k myčce
Šířka:
710 mm
Hloubka:
850 mm
Výška:
1700 mm
Kolo bude umyto zcela automaticky.
Stroj je vybaven automatickou neutralizací odpadní vody.
Doba mycího cyklu (min.): 0,5 (program OPLACH) /
2,0 (program ECO) /
2,5 (program NORMAL) /
3,5 (program SUPER)
Průměr kola:
500-800 mm
Šířky kol:
135 - 350 mm
Velmi rychlé mytí
Max. hmotnost kola:
50 kg
Oplach:
2 × plochá tryska
Předmytí plus 15 sekund běhu stroje zajišťuje
Tlak
oplachu:
max.
120 bar (stroj Kärcher)
perfektně čistá kola ve velmi krátkém čase.
Teplota na vstupu:
max. 60 °C
Průměr přívodní hadice: 3/4“l
Přípojka vody:
1/2“ (vnitřní závit stroje)
Hmotnost:
cca 185 kg
Upozornění:
Hladina akustického tlaku cca 74 dB (A) (EN 60704-1)
Zákazník musí zajistit přívod čisté vody a odpad.
Informace o spotřebě v programu ECO:
Voda:
cca 6,25 l / kolo
Odpadní voda:
Čisticí prostředek:
cca 0,06 l / kolo
Vypouštění odpadní vody do kanalizace je možné,
Neutralizátor:
cca 0,02 l / kolo
ale doporučujeme zákazníkovi konzultaci s místně Elektrické parametry:
příslušným orgánem/obcí. Systém je vybaven automatic- Přípojka:
400 V, 3 fáze
kou neutralizací odpadní vody, která upravuje pH odpadní Hlavní motor:
0,55 kW
voda na cca 8. Znečištění obsažené v odpadní vodě (těžké Řízení:
Moeller PLC
kovy apod.) tak není neutralizováno.
Čerpadlo čist. prostř.:
92 W
Právo na technické změny vyhrazeno

Popis položky

Obj. č.

Rad-Mark® Mycí stanoviště M2

G-003008
G-RMW-INBETRIEB

Uvedení do provozu

Návodné video na
www.scholz-eok.de
Také na vašem

Smartphone

Rad-Mark® Čisticí prostředek pro myčky
Popis položky

Obj. č.

Jedna paleta čisticího prostředku

G-013474

a neutralizátoru Smíšená paleta se skládá z:
9 kbelíků čisticího prostředku po 25 kg
3 kbelíků neutralizátoru po 32 kg

K cenám je třeba přičíst dopravu a balné (podle místa).
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Rad-Mark®

Myčky

Jednoduché mycí stanoviště s vanou
Rad-Mark® Mycí stanoviště M1
G-003558
Skládá se z 1 × myčka na jedno kolo
(RMW1) a 1 × odkapávacího regálu
(2 patra) a 1 × ocelové vany (360 ×
1200 × 800 mm) s pozinkovaným roštem
Kapacita:
cca 80 sad kol za den
Do 1000 sad kol doporučujeme Mycí stanoviště M1
a od 1000 sad kol mycí stanoviště M2.
Technické informace k myčce
Šířka:
710 mm
Hloubka:
850 mm
Výška:
1700 mm
Obj. č.:

Kolo bude umyto zcela automaticky.
Stroj je vybaven automatickou neutralizací odpadní vody.

Jednoduché mycí stanoviště je stejné jako dvojité, jen
s jednou myčkou.

Velmi rychlé mytí
Předmytí plus 15 sekund běhu stroje zajišťuje
perfektně čistá kola ve velmi krátkém čase.
UPOZORNĚNÍ:
Zákazník musí zajistit přívod čisté vody a odpad.
Odpadní voda:
Vypouštění odpadní vody do kanalizace je možné,
ale doporučujeme zákazníkovi konzultaci s místně
příslušným orgánem/obcí. Systém je vybaven automatickou neutralizací odpadní vody, která upravuje pH
odpadní voda na cca 8. Znečištění obsažené v odpadní
vodě (těžké kovy apod.) tak není neutralizováno.

Doba mycího cyklu (min.): 0,5 (program OPLACH) /
2,0 (program ECO) /
2,5 (program NORMAL) /
3,5 (program SUPER)
Průměr kola:
500-800 mm
Šířky kol:
135 - 350 mm
Max. hmotnost kola:
50 kg
Oplach:
2 × plochá tryska
Tlak oplachu:
max. 120 bar (stroj Kärcher)
Vstupní teplota:
max. 60 °C
Průměr vstupní hadice:
3/4“
Přípojka vody:
1/2“ (vnitřní závit stroje)
Hmotnost:
cca 185 kg
Hladina akustického tlaku: cca 74 dB (A) (EN 60704-1)
Informace o spotřebě v programu ECO:
Voda:
cca 6,25 l / kolo
Čisticí prostředek:
Neutralizátor:
Elektrické parametry:
Přípojka:
Hlavní motor:

cca 0,06 l / kolo
cca 0,02 l / kolo
400 V, 3 fáze
0,55 kW

Řízení:
Meller PLC
Čerpadlo čist. prostředku: 92 W
Právo na technické změny vyhrazeno
Popis položky
Rad-Mark® Mycí místo M1
Uvedení do provozu

Obj. č.
G-003558
G-RMW-INBETRIEB

Rad-Mark® Čisticí prostředek pro myčky
Další výrobky v našem internetovém
obchodě. Přístup si vyžádejte
na office@rpjs.cz nebo na
tel.: +420 235 518 804

www.rpjs.cz

Popis položky
Jedna paleta čisticího prostředku

Obj. č.
G-013474

a neutralizátoru Smíšená paleta se skládá z:
9 kbelíků čisticího prostředku po 25 kg
3 kbelíků neutralizátoru po 32 kg

K cenám je třeba přičíst dopravu a balné (podle místa).

Objednávky: +420 235 518 804
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Naše nabídky platí pro průmysl, obchod, řemeslníky

Vyhrazujeme si právo na změny cen, modelů a na tiskové chyby.

a jiné samostatně výdělečně činné subjekty.

Skutečné barvy se mohou z technických důvodů tisku lišit.

rpj service s.r.o.,
Za Vinicí 388
267 12 Loděnice
office@rpjs.cz, www.rpjs.cz

Vše je také k objednání online!

www.rpjs.cz

Objednací formulář
Objednávky na tel:: +420 235 518 804
Fakturační adresa:

Doručovací adresa (pokud se liší od fakturační adresy):

Jméno/firma ______________________________________

Jméno/firma ______________________________________

k rukám ________________________________________

k rukám ________________________________________

Ulice, č. _________________________________________

Ulice, č. _________________________________________

PSČ ______________ Místo ________________________

PSČ _____________ Místo _________________________

Tel. _______________________________________________

Tel. _______________________________________________

Tímto objednáváme dle doručovacích a platebních podmínek

mn.

Popis výrobku

Objednací
číslo

Ceník Cena za
Strana jednotku

Cena
celkem

Domluvte si s námi schůzku, tel.:_____________________________________________
Datum, podpis
_____________________________________________________________________________________________________

Objednávky: +420 235 518 804
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rpj service s.r.o.,
Za Vinicí 388
267 12 Loděnice,
tel.: +420 235 518 804
office@rpjs.cz, www.rpjs.cz

eodovdme za tiskov chyby. Prvo na zmny vrobko a vrobnho rogramu vyhrazeno.

