
SYSTEMY 
WIELOPOZIOMOWEANTRESOLE



O NAS

FIRMA GODNA ZAUFANIA
Działamy tak, by nasi Partnerzy oprócz 
satysfakcji z wyboru produktu, odczuwali 
satysfakcję z bycia naszymi Klientami. Każdy 
projekt tworzymy w zmotywowanym zespole 
szanujących się ludzi.

ZESPÓŁ
Tworzymy prawdziwy zespół! Dbamy o 
długotrwałe relacje z Klientami! Na 
każdym etapie projektu umożliwiamy 
konsultacje z przydzielonym Opiekunem 
Inwestycji.
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JAKOŚĆ
Na każdym etapie inwestycji,  począwszy od 
doradztwa i procesu projektowego, aż po dostawę 
i instalację systemów, przestrzegamy ścisłych 
procedur jakości. Dzięki temu zapewniamy Państwu 
najlepsze produkty i profesjonalną obsługę.
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ZAUFALI NAM:
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ASPEKTY TECHNICZNE

Antresole i systemy wielopoziomowe to doskonały sposób 
na efektywne wykorzystanie kubatury magazynu czy też 
przestrzeni produkcyjnej.  

NEDCON posiada możliwość dostosowania 
konstrukcji zarówno do restrykcyjnych 
kryteriów architekta/klienta, ale również do 
wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz 
BHP. 
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Dodatkowa powierzchnia, bez 
konieczności rozbudowy magazynu

Obciążenie podestu nawet do 
1500 kg/m2  i więcej

Duże rozstawy słupów

Łatwa rozbudowa systemu

Doskonała integracja z systemami automatycznymi

Możliwość wykonania zabudowy wielopiętrowej

ZALETY
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WYMOGI P-POŻ I BHP

SWOBODA INSTALACJI
SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ PPOŻ

ŁATWOŚĆ INSTALACJI
OKABLOWANIA, OŚWIETLENIA, CZUJNIKÓW
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KURTYNY DYMOWE

SYSTEMY ODDYMIANIA
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BRAMKI PALETOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

REDYSTRYBUCJA OBCIĄŻENIA STANOWISKA ROBOCZE

SIATKI I WYGRODZENIA

ZABEZPIECZENIA



PŁYTA WIÓROWA

POWŁOKI ŻYWICZNE

RODZAJE POSZYCIA PODŁÓG
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KRATA POMOSTOWA

PANELE STALOWE
PEŁNE LUB PERFOROWANE



KAŻDY DETAL MA ZNACZENIE
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BEZPIECZEŃSTWO

JAKOŚĆ

ESTETYKA

Inżynierowie NEDCON posiadają niezbędną wiedzę w zakresie projektowania 
wyposażenia magazynowego w zgodności z normami regałowymi. Będąc 
członkami europejskiego stowarzyszenia FEM R&S aktywnie uczestniczą 
w pracach jego grup technicznych. Wspólnie z najlepszymi ekspertami na 
kontynencie tworzą dokumenty wyznaczające standardy jakości
i bezpieczeństwa. Dokonują również rewizji obowiązujących norm 
projektowania, użytkowania i specyfikacji systemów regałowych.
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INTEGRACJA Z SYSTEMAMI TRANSPORTU
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Systemy transportu często są integralną 
częścią antresol i systemów wielopoziomowych 
NEDCON. Systemy przenośników czy windy 
transportowe pozwalają na sprawny transport 
towarów pomiędzy piętrami, zatowarowanie 
systemu, jak i późniejszy transport gotowych 

zamówień do strefy wysyłki.
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KOMUNIKACJA PIONOWA



MONTAŻ
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Szybki  i sprawny montaż to ostatni etap procesu 
wyposażania magazynu. Ekipy montażowe NEDCON 
to zespoły profesjonalistów i mistrzowie w swoim 
fachu. Dzięki znajomości naszych komponentów, 
połączeń i szczegółów konstrukcyjnych, czas 
montażu jest optymalny, a klient ma pewność, że 
jego inwestycja zostanie ukończona w terminie. 



PRZYKŁADOWE WDROŻENIA
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Najważniejszym celem wdrożenia 
systemu magazynowego jest maksymalne 

wykorzystanie dostępnej przestrzeni, 
zachowując jednocześnie porządek 

i bezpieczeństwo przechowywanych towarów. 
Systemy magazynowe NEDCON są funkcjonalne

i proste w obsłudze. Pomagamy pracownikom 
magazynu w bezpiecznej i wydajnej pracy na co dzień.
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SIEDZIBA GŁÓWNA - WROCŁAW
NEDCON SILESIA SP. Z O.O.

UL. RZEŹNICZA 28-31

50-130 WROCŁAW

+48 71 780 42 71

SALES@NEDCON.PL

NEDCON SILESIA SP. Z O.O.

ODDZIAŁ - WARSZAWA

UL. MARYWILSKA 34A

03-228 WARSZAWA

+48 22 814 01 02

SALES@NEDCON.PL

WWW.NEDCON.PL


