
Autoryzowani przedstawiciele Grupy Nedcon w Polsce, 
Czechach i Rosji (sprzedaż, projektowanie i montaż).

Sales

Nedcon jest przodującą

międzynarodową grupą

kapitałową zajmującą się

projektowaniem, produkcją 

i instalacją przemysłowych

systemów składowania.

Inteligentne składowanie

oznacza w praktyce rozwiązania

wspierające strategię

logistyczno-magazynową 

i organizacyjną Państwa firmy.

Oferujemy Państwu zdobywane

od 1969 r. na całym świecie

doświadczenie, znajomość

branży oraz bogaty pakiet

rozwiązań dostosowany do

wymagań klienta.

Poza oddziałami w krajach

europejskich i USA, Nedcon

posiada również rozwiniętą

sieć dystrybucji.

Jednym ze sposobów na bardziej efektywne wykorzystanie kubatury 
magazynu, przestrzeni produkcyjnej czy też biurowej jest zabudowa 
wielopoziomowa konstrukcji podestowej. 

Nasze konstrukcje stalowe są doskonałym rozwiązaniem przy tworzeniu 
jednego lub kilku dodatkowych poziomów użytkowych. 
Dzięki wiedzy technicznej wykwalifikowanych inżynierów w zakresie 
prawa budowlanego oraz znajomości projektowania konstrukcji 
z profili zimnogiętych, NEDCON posiada możliwość dostosowania 
konstrukcji do restrykcyjnych wymogów architekta obiektu. 

W praktyce oznacza to spełnienie wszelkich wymogów logistyczno-
-funkcjonalnych klienta przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo 
konstrukcji pod względem statyczno-wytrzymałościowym, odporności 
ogniowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Antresole i podesty przemysłowe

Antresole i podesty przemysłowe



bramka podawcza
obrotowa

- wysokie obciążenia równomiernie rozłożone oraz punktowe
- odporność ogniowa w zależności od grubości płyty REI30 – REI180
- wysoka odporność akustyczna
- możliwość poruszania się wózków widłowych z napędem
- bezpieczeństwo: powierzchnia antypoślizgowa
- konkurencyjne rozwiązanie do tradycyjnych (budowlanych)

  konstrukcja
- Belki Sigma gięte na zimno 
  260mm i 410mm
- stal konstrukcyjna wysokiej jakości
- możliwość wykorzystania profili 
  gorącowalcowanych 
- malowanie proszkowe
- perforacja profili: 
  możliwość przeprowadzenia 
  instalacji elektrycznej, 
  oświetleniowej oraz tryskaczowej
- testowane i optymalnie 
  zaprojektowane połączenia
- integracja z systemami regałowymi
- indywidualny dobór konstrukcji pod 
  wymagane obciążenia
- łatwy montaż
- znaczna oszczędność materiału 
  w stosunku do tradycyjnych 
  rozwiązań (gorącowalcowane 
  profile)   

  prawo budowlane
- możliwość przygotowania 
  projektu budowlanego
- autoryzacja przez projektantów 
  z uprawnieniami budowlanymi
- dostosowanie do wymaganej 
  odporności ogniowej
- bardzo dobra znajomość przepisów 
  prawa budowlanego
- możliwe zespolenie z konstrukcją
  budynku
- doświadczenie w prowadzeniu 
  złożonych projektów przy 
  współpracy z architektami 
  i wszystkimi branżami na każdym 
  etapie realizacji projektu
- zarządzanie projektami przez 
  kierowników certyfikowanych w IPMA

strop stalowy - panel zimnogięty lub krata pomostowa

strop zespolony - blacha trapezowa + płyta betonowa

strop zespolony - blacha trapezowa + płyta wiórowa

strop z płytą wiórową 
wysokoprasowaną
- komfort poruszania się pojazdami kołowymi
- podwyższona odporność akustyczna
- certyfikat palności płyty sklasyfikowany
  jako „trudno zapalna”
- połączenie ekonomii z estetyką
- bezpieczeństwo: powierzchnia 
  antypoślizgowa
- możliwy demontaż

- podwyższone obciążenia równomiernie rozłożone oraz punktowe
- podwyższona odporność ogniowa
- podwyższona odporność akustyczna
- certyfikat palności płyty sklasyfikowany, jako „trudno zapalna”, blacha „niepalna”
- komfort poruszania się pojazdami kołowymi
- bezpieczeństwo: powierzchnia antypoślizgowa
- możliwy demontaż

- cyrkulacja powietrza
- powierzchnia „niepalna”
- przepuszczalność promieni świetlnych (optymalizacja systemu oświetleniowego)
- wysoka przepuszczalność wody lub eliminacja systemu zraszaczy 
  (optymalizacja systemu zraszaczy)

tryskacz - instalacja p.poż.
- otwór w osi bezwładności
- montaż instalacji w konturze belki
- oszczędność w rozstawie poziomów
- zwiększenie efektywności tryskaczy

lampa
- elastyczny montaż instalacji
  oświetleniowej
- brak dodatkowego wiercenia w konstrukcji
- możliwość wkomponowania opraw 
  pomiędzy belkami

drabina

bramka podawcza
skrzydłowa

stężenie 
tężnik

stężenie portalowe

bramka podawcza
przesuwna

stężenie krzyżowe


