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 Regały magazynowe Standard  

• Metalowe regały magazynowe skręcane, z półkami o nośności 100kg, przeznaczone do magazynów, hal 
produkcyjnych oraz archiwów 

• Solidna konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami gwarantuje dużą stabilność regału 

•  Sztywna konstrukcja skręcana z wykorzystaniem wsporników T do mocowania półek 

• Półki z blachy stalowej o konstrukcji skrzynkowej  

• Elementy regału malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Konstrukcja regału magazynowego półkowego MS Standard 

 
 

 
 

• Stopki plastikowe stałe lub regulowane (opcja) 
• Nogi regału wykonane z profilu stalowego 
30x30mm o grubości 1,2mm 
• Półki z blachy stalowej z żebrem zwiększającym 
sztywność środkowej części półki  

 
• Regulacja wysokości półki co 30mm 
• 2 poziomy półek (dolna i górna) przykręcanych z 
wykorzystaniem wspornika T 

 
 
 

  Regał o wysokości większej niż 5 x głęb. musi być kotwiony do ściany 
 

• Zestawianie regałów półkowych MS 

• Regał podstawowy • Regał dostawiany   

 
· wyposażony w komplet nóg 

 
· wyposażony w dwie nogi 
· przykręcany do regału podstawowego 
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• Regał może być rozbudowany poprzez zestawianie regałów podstawowych lub wykorzystanie regałów 
dostawianych (tańsza wersja) 
· nośność regału podstawowego: 400kg (samodzielny) / 250kg (z dostawką) 
· nośność regału dostawianego: 250kg 

· nośność półki: 100kg (  łączne obciążenie półek nie może być większe niż nośność regału/dostawki) 

 

• Akcesoria regałów półkowych MS 

• Ścianka tylna • Ścianka boczna  • Listwy ograniczające 

 
· przykręcana, do rozbudowy pionowej i 
poziomej 
 
 

 
· przykręcana, do rozbudowy 
pionowej 
 
 

 
· przykręcane listwy tylne i boczne 
· nakładana listwa dzieląca półkę 

 

•  Właściwości i poświadczenia 

•  Produkt europejski •  Normy   

 

 
 
  

 

 

 Regał półkowy MS Standard 160x100x40cm, 3 półki 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 160h x 100 x 40cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm 

Konfiguracja regału: 
· 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 4 nogi z kompletem elementów złącznych 
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Nośność półki: 100kg 

Nośność regału: 400kg/250kg (z dostawką) 

Kod produktu 08-111 

 

 Regał półkowy MS Standard 160x100x40cm, 3 półki- Dostawka 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 160h x 100 x 40cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm 

Konfiguracja regału: 
 
 
 

· 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 2 nogi z kompletem elementów złącznych 
· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki 
do regału podstawowego 

Nośność półki: 100kg 

Nośność dostawki: 250kg 

Kod produktu 08-112 

 

 Regał półkowy MS Standard 160x100x60cm, 3 półki 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 160h x 100 x 60cm 
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• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
· 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 4 nogi z kompletem elementów złącznych 

Nośność półki: 100kg 

Nośność regału: 400kg/250kg (z dostawką) 

Kod produktu 08-115 

 

 Regał półkowy MS Standard 160x100x60cm, 3 półki- Dostawka 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 160h x 100 x 60cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
 
 
 

· 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 2 nogi z kompletem elementów złącznych 
· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki 
do regału podstawowego 

Nośność półki: 100kg 

Nośność dostawki: 250kg 

Kod produktu 08-116 
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 Regał półkowy MS Standard 185x100x40cm, 4 półki 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 185h x 100 x 40cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm 

Konfiguracja regału: 
· 4 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 4 nogi z kompletem elementów złącznych 

Nośność półki: 100kg 

Nośność regału: 400kg/250kg (z dostawką) 

Kod produktu 08-127 

 

 Regał półkowy MS Standard 185x100x40cm, 4 półki- Dostawka 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 185h x 100 x 40cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm 
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Konfiguracja regału: 
 
 
 

· 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 2 nogi z kompletem elementów złącznych 
· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki 
do regału podstawowego 

Nośność półki: 100kg 

Nośność dostawki: 250kg 

Kod produktu 08-128 

 

 Regał półkowy MS Standard 185x100x60cm, 4 półki 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 185h x 100 x 60cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
· 4 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 4 nogi z kompletem elementów złącznych 

Nośność półki: 100kg 

Nośność regału: 400kg/250kg (z dostawką) 

Kod produktu 08-131 
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 Regał półkowy MS Standard 185x100x60cm, 4 półki- Dostawka 
 

 

 
 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 185h x 100 x 60cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
 
 
 

· 4 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 2 nogi z kompletem elementów złącznych 
· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki 
do regału podstawowego 

Nośność półki: 100kg 

Nośność dostawki: 250kg 

Kod produktu 08-132 

 

 Regał półkowy MS Standard 200h x100x40cm, 5 półek 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 200h x 100 x 40cm 
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• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm 

Konfiguracja regału: 
· 5 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 4 nogi z kompletem elementów złącznych 

  Regał musi być kotwiony do ściany  

Nośność półki: 100kg 

Nośność regału: 400kg/250kg (z dostawką) 

Kod produktu 08-143 

 

 Regał półkowy MS Standard 200x100x40cm, 5 półek - Dostawka 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 200h x 100 x 40cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
 
 
 

· 5 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 2 nogi z kompletem elementów złącznych 
· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki 
do regału podstawowego 

  Regał musi być kotwiony do ściany 

Nośność półki: 100kg 

Nośność dostawki: 250kg 

Kod produktu 08-144 
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 Regał półkowy MS Standard 200h x100x60cm, 5 półek 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 200h x 100 x 60cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
· 5 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 4 nogi z kompletem elementów złącznych 

Nośność półki: 100kg 

Nośność regału: 400kg/250kg (z dostawką) 

Kod produktu 08-147 

 

 Regał półkowy MS Standard 200x100x60cm, 5 półek - Dostawka 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 200h x 100 x 60cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
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• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
 
 
 

· 5 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 2 nogi z kompletem elementów złącznych 
· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki 
do regału podstawowego 

Nośność półki: 100kg 

Nośność dostawki: 250kg 

Kod produktu 08-148 

 

 Regał półkowy MS Standard 220x100x40cm, 6 półek 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 220h x 100 x 40cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm 

Konfiguracja regału: 
· 6 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 4 nogi z kompletem elementów złącznych 

  Regał musi być kotwiony do ściany 

Nośność półki: 100kg 

Nośność regału: 400kg/250kg (z dostawką) 

Kod produktu 08-159 
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 Regał półkowy MS Standard 220x100x40cm, 6 półek - Dostawka 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 220h x 100 x 40cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm 

Konfiguracja regału: 
 
 
 

· 6 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 2 nogi z kompletem elementów złącznych 
· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki 
do regału podstawowego 

  Regał musi być kotwiony do ściany 

Nośność półki: 100kg 

Nośność dostawki: 250kg 

Kod produktu 08-160 
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 Regał półkowy MS Standard 220x100x60cm, 6 półek 
 

 

 

Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 220h x 100 x 60cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
· 6 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 4 nogi z kompletem elementów złącznych 

Nośność półki: 100kg 

Nośność regału: 400kg/250kg (z dostawką) 

Kod produktu 08-163 

 

 Regał półkowy MS Standard 220x100x60cm, 6 półek - Dostawka 
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Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 220h x 100 x 60cm 

• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek 
• Półki z żebrem zwiększającym sztywność środkowej części półki • Stopki plastikowe stałe 

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm 

Konfiguracja regału: 
 
 
 

· 6 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja) 
· 2 nogi z kompletem elementów złącznych 
· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki 
do regału podstawowego 

Nośność półki: 100kg 

Nośność dostawki: 250kg 

Kod produktu 08-164 

 

 Półka regalu MS 100x40cm, 100kg 
 

 

 

Wymiary półki (szer. x gł.): 100 x 40cm          (widok od spodu) 

• Półka wykonana z blachy stalowej o konstrukcji skrzynkowej wzmocniona żebrem zwiększającym sztywność 
środkowej części • Korpus półki malowany proszkowo 

Nośność półki: 100kg 

Kod produktu 08-558 

 

 Półka regalu MS 100x60cm, 100kg 
 

 

 

Wymiary półki (szer. x gł.): 100 x 60cm          (widok od spodu) 

• Półka wykonana z blachy stalowej o konstrukcji skrzynkowej wzmocniona żebrem zwiększającym sztywność 
środkowej części • Korpus półki malowany proszkowo 

Nośność półki: 100kg 

Kod produktu 08-564 
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 Tylna ścianka MS 50hx100 
 

 

 

Wymiary ścianki (wys.. x szer.): 50h x 100cm 

• Ścianka wykonana z blachy stalowej, przykręcana • Konstrukcja segmentowa, do rozbudowy pionowej i 
poziomej • Malowana proszkowo 

Kod produktu 08-580 

 

 Ścianka boczna MS 50hx40 
 

 

 

Wymiary ścianki (wys.. x szer.): 50h x 40cm 

• Ścianka wykonana z blachy stalowej, przykręcana • Konstrukcja do rozbudowy pionowej  
• Malowana proszkowo 

Kod produktu 08-572 

 

 Ścianka boczna MS 50hx60 
 

 

 

Wymiary ścianki (wys.. x szer.): 50h x 60cm 

• Ścianka wykonana z blachy stalowej, przykręcana • Konstrukcja do rozbudowy pionowej  
• Malowana proszkowo 

Kod produktu 08-574 
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 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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