
Regały półkowe
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Magazyn powinien optymalnie 
funkcjonować, niezależnie od 
tego, czy chodzi o palety 
z owocami, pojemniki z 
substancjami niebezpiecznymi, 
stojaki zapełnione wieszakami 
z odzieżą czy też o pudełka ze 
śrubkami. Zawsze musi być 
zapewnione bezpieczne 
i efektywne składowanie 
produktów. Warunkiem 
bezwzględnym jest również 
bezpieczeństwo pracowników 
w magazynie. Nasze systemy 
składowania spełniają te 
wszystkie wymagania i gwarantują 
Państwu bezproblemowe 
prowadzenie działalności poprzez 
optymalne rozwiązania kwestii 
magazynowych.

Przemyślane 
rozwiązania dla 
każdego magazynu
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Czterdzieści lat doświadczenia
Firma NEDCON od ponad czterdziestu lat należy do grona najlepszych ekspertów  
w branży systemów składowania. Posiadamy ogromną wiedzę specjalistyczną.  
Nasze doświadczenie, którym nieustannie się z Państwem dzielimy, służy do ciągłego 
doskonalenia systemów NEDCON.

Zawsze przemyślane rozwiązania
Aby magazyn dobrze funkcjonował, musi być wydajny, bezpieczny i wygodny  
w użytkowaniu. Chętnie pomożemy Państwu w realizacji takiego właśnie magazynu. 
Oferujemy inteligentną gamę standardowych produktów, umożliwiającą rozwiązanie 
każdego problemu w zakresie składowania. Gwarantujemy bardzo wysoką jakość oraz 
bezpieczeństwo naszych systemów.

Gracz w skali międzynarodowej
NEDCON to samodzielne przedsiębiorstwo, które od roku 2004 wchodzi w skład 
międzynarodowego koncernu stalowego Voestalpine. Nasza siedziba mieści się  
w Doetinchem. Nasza produkcja odbywa się w Pardubicach w Czechach. Poza tym mamy 
filie w różnych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Nasze produkty 
sprzedajemy również w ramach sieci dealerskiej.
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Regały półkowe

Regały półkowe firmy NEDCON charakteryzują się modułową 
budową oraz dużym wyborem profili. Dzięki temu możemy 
Państwu zawsze zaoferować odpowiednie rozwiązanie, spełniające 
wszelkie indywidualne potrzeby w zakresie składowania towarów 
małogabarytowych.

Konstrukcja regałów opiera się na zaleceniu FEM 10.2.06 Europejskiej 
Federacji Producentów Systemów Regałowych (European Racking 
Federation- ERF) i spełnia wymagania krajowych norm dotyczących 
konstrukcji i bezpieczeństwa. Każdy komponent został przetestowany 
laboratoryjnie. Wypracowane optymalne przekroje spełniają 
równocześnie wszystkie wymagania bezpieczeństwa. Konstrukcja 
regału półkowego firmy NEDCON to konstrukcja zgodna ze wszystkimi 
europejskimi normami oraz przepisami bezpieczeństwa, dotyczącymi 
regałów półkowych.

Regały półkowe NEDCON są wykonywane standardowo w wersji 
ocynkowanej. Ramy i akcesoria są również dostępne w innych 
kolorach. Jesteśmy w stanie zagwarantować szybką dostawę, 
ponieważ utrzymujemy stały zapas komponentów regałów półkowych  
o standardowych wymiarach. W przypadku konstrukcji dostosowanej do 
indywidualnych, niestandardowych potrzeb, komponenty produkowane 
są „pod projekt”, z zachowaniem rozsądnych terminów dostawy.

Regały półkowe firmy NEDCON mają zastosowanie zarówno  
w magazynach obsługiwanych ręcznie (regały jednopoziomowe 
lub wielopoziomowe) jak i w magazynach zautomatyzowanych. 
Możliwości w tym zakresie są prawie nieograniczone. Poza tym, dzięki 
kompatybilności różnych systemów NEDCON, możliwe jest łączenie ich 
z podłogami, regałami przejezdnymi oraz innymi rodzajami regałów.

Najkrócej mówiąc, jeżeli zdecydujecie się Państwo na składowanie 
towarów małogabarytowych z firmą NEDCON, dokonacie najlepszego 
wyboru.
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Produkty NEDCON mają 
ugruntowaną pozycję na rynku. 
Nasze liczne realizacje udowodniły 
już swoją jakość i funkcjonują 
na całym świecie bez żadnych 
zastrzeżeń. NEDCON oferuje 
największy asortyment słupów 
i ram, a to jest gwarancją, 
że zawsze znajdziemy dla Państwa 
optymalne rozwiązanie. 

NEDCON znany jest z wysokiej 
jakości połączeń belka-słup, 
które pozwalają na konstruowanie 
mocnych, stabilnych regałów bez 
stosowania stężeń, 
nawet w bardzo wymagających 
warunkach. Powierzchnia 
elementów konstrukcyjnych 
wykończona jest powłoką 
epoksydową, zapewniającą 
maksymalną ochronę. 

NEDCON robi różnicę
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Ramy
Ramy składają się ze słupów i znitowanych 
z nimi stężeń o przekroju zamkniętym. 
Profi l słupa dobierany jest w zależności 
od obciążeń w regale. Stopa regału jest 
zintegrowana z ramą, nie wymaga więc 
dodatkowego montażu. Ramy dostępne są 
również w wersji zamkniętej, w której boki 
wypełnione są płytą HDF wysokiej jakości.

NEDCON może dostarczyć ramy 
o wysokości nawet do 14 metrów, co oznacza, 
że w magazynach automatycznych lub 
w konstrukcjach wielopoziomowych nie są 
konieczne dodatkowe złącza.
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Półki o dużej nośności
NEDCON posiada półkę o unikalnej konstrukcji, której przednia i tylna część jest wyprofilowana w sposób zapewniający 
wyższą nośność i mniejsze deformacje krawędzi od półki tradycyjnej. Standardowo dostępne są półki o szerokości 1000, 
1250, 1500 mm. Możliwe są również inne długości.

NEDCON bardzo dba o bezpieczeństwo. Umieszczenie haczyka tylko w miejscu zaczepu półki, ogranicza do minimum 
ryzyko zranienia się w trakcie obsługi. Z przodu można umieścić etykietę, która jest ulokowana w krawędzi półki.  
Dzięki temu etykieta jest chroniona przed uszkodzeniem przez towary. Standardowe półki są perforowane, co umożliwia 
montowanie różnych elementów dzielących. Dostępne są przegrody o różnej wysokości.

W celu zamknięcia przestrzeni pomiędzy dolną półką a podłogą możliwe jest umieszczenie listwy maskującej.  
Potrzebne są Państwu krawędzie przednie, zabezpieczające towary przed spadaniem? Wówczas listwa może zostać 
umocowana na półce jako jej przednia krawędź.

242033 Brochure Legbordstellingen PL.indd   8 15-04-15   10:59



Strona 9

Szeroki asortyment akcesoriów
Dla regałów półkowych NEDCON dostępny jest szeroki 
asortyment standardowych akcesoriów. Możliwe jest również 
zintegrowanie akcesoriów innych producentów z systemem 
fi rmy NEDCON.

-  Składowanie opon
Z wykorzystaniem wspornika i rurek, metodą zaczepową, 
można w prosty sposób stworzyć miejsce na składowanie 
opon.

-   Składowanie odzieży wiszącej na wieszakach
W podobny sposób, z wykorzystaniem wsporników i rurek, 
można również utworzyć miejsce na towary odzieżowe, 
składowane na wieszakach.

-   Szufl ady
 NEDCON posiada unikalny system szufl ad, które można 
całkowicie wyjmować. Szufl ady mają nośność do 60 kg. 
Dostępny jest system elementów dzielących szufl ady 
na przegrody, co umożliwia składowanie różnych, 
posortowanych artykułów w jednej szufl adzie.

-   Tablice lokalizacyjne
W celu wyraźnego określenia pozycji dostępne są tablice 
lokalizacyjne, które można umocować przy pomocy 
zaczepów hakowych zarówno prostopadle, jak i równolegle 
do ścieżki transportowej.

-  Pojemniki plastikowe
 Jako dodatkowe akcesoria systemu NEDCON dostarczamy 
plastikowe pojemniki w różnych wymiarach.
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Regały półkowe NEDCON: rozwiązania wielopoziomowe

Podesty 
Chcą Państwo optymalnie wykorzystać przestrzeń nad regałami półkowymi na składowanie palet lub innych 
towarów? W takim przypadku, na regale półkowym na całej powierzchni, można zamontować podest. 
Wówczas konstrukcja regału stanowi konstrukcję wsporczą podestu /podłogi. Obciążenia na tego rodzaju 
podłodze może wynosić 500 kg/m2 i więcej.
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Podesty robocze
Regały półkowe mogą być maksymalnie dostosowane do wysokości hali. Aby umożliwić manualną obsługę 
magazynu, pomiędzy regałami stosuje się podesty robocze.

Schody i klatki schodowe
Dla wszystkich podłóg dostępne są schody i klatki schodowe, spełniające wymagania obowiązujących przepisów. 
Schody są standardowo wyposażone w stalowe stopnie z kraty oraz stalową poręcz.

Podłogi z płyt wiórowych i profi li stalowych
Podłogi mogą być wykonane z płyt wiórowych, najczęściej o grubości 38 mm lub z profi li stalowych 
(kraty, panele). Stosowane płyty wiórowe są dostępne w następujących wersjach:
-  o powierzchni naturalnej
-  z białym laminatem na części spodniej
-  z wykończeniem przeciwpoślizgowym części wierzchniej

Stalowe poręcze
W każdym miejscu, w którym istnieje niebezpieczeństwo upadku, umieszczamy stalowe poręcze, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w normach europejskich.
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Oferujemy nie tylko produkt, lecz także całościowe rozwiązania
Państwa potrzeby w zakresie składowania spotkają się zawsze z indywidualnym podejściem. 
Otrzymacie Państwo fachowe rozwiązania od naszych specjalistów. Ale decyzja czy bazujemy 
na efektywnym standardowym rozwiązaniu czy też na zindywidualizowanym niestandardowym 
projekcie należy zawsze do Państwa.
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Dbamy o ograniczanie do minimum kosztów użytkowania systemu
Wraz z Państwem zastanawiamy się nad ograniczeniem do minimum całkowitych kosztów 
składowania magazynowego. Na etapie realizacji zapewni to między innymi optymalna ochrona 
Państwa regałów przed uszkodzeniami. Na etapie projektowym opracowanie rozwiązania, 
gwarantującego najlepszą efektywność Państwa magazynu. I zawsze patrzymy na tą kwestie 
całościowo i wieloaspektowo.

Szybkość reakcji
Rozwiązania standardowe dostarczamy w ciągu kilku dni.

Dostarczamy to, co obiecujemy
NEDCON szczyci się dobrą opinią, jako rzetelny partner. Staramy się stawać na wysokości 
zadania także wtedy, gdy trafiamy na nieprzewidziane sytuacje i problemy. Zawsze dostarczamy 
to, co obiecujemy.

Przemyślane rozwiązania dla każdego magazynu
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Wiedza fachowa zespołu NEDCON
To właśnie my w ciągu ostatnich czterdziestu lat opracowaliśmy i zbudowaliśmy najbardziej 
kompleksowe systemy, jakie istnieją w naszej branży. Mamy rozwiązania na wszelkie potrzeby, 
jakie pojawiają się w zakresie składowania i zawsze chętnie będziemy służyć Państwu pomocą.

Bezpieczeństwo - bezkompromisowo
Absolutne bezpieczeństwo to punkt wyjściowy we wszystkich naszych projektach! Wszystkie 
nasze komponenty zostały przetestowane według najnowszych wymogów normalizacyjnych 
przez wyspecjalizowane instytucje. Poza tym NEDCON już od kilkudziesięciu lat odgrywa 
wiodącą rolę w opracowywaniu europejskich wytycznych w tej dziedzinie.

Wygoda użytkowania
Magazyny, które zostały zbudowane z wykorzystaniem produktów NEDCON są łatwe w 
konserwacji, a uszkodzone elementy łatwo jest wymienić. Jeżeli Państwa system składowania 
po pewnym czasie wymagać będzie zmodernizowania, nasi doświadczeni pracownicy pomogą 
Państwu w doborze optymalnego przyjaznego rozwiązania.

Produkty najwyższej jakości
Nasze produkty sprawdziły się już doskonale w praktyce i są wykorzystywane na całym 
świecie.  Wielu naszych klientów potwierdza pozytywne opinie na temat wysokiej jakości oraz 
niezawodności naszych systemów.
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Dla zapewnienia Państwu 
bezpieczeństwa bardzo dbamy 
o certyfi kacje. Posiadamy 
następujące certyfi katy:

ISO 9001 
ISO 14001 
EN 1090
DIN 18800-7 wersja E

Certyfi kacja 
gwarancją 
bezpieczeństwa
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NEDCON na świecie

Holandia
NEDCON Magazijninrichting B.V.
Nijverheidsweg 26
7005 BJ Doetinchem
P.O. BOX 35
NL-7000 AA Doetinchem
T  +31 314 334455
E info@nedcon.com 
 
Niemcy
NEDCON Lagertechnik GmbH
Dinxperloer Straße 18-20
46339 Bocholt
T  +49 2871 047 089
E sales.d@nedcon.com 

USA
NEDCON USA Inc.
10053 Simonson Road, Suite 1
Harrison OH 25030
T  +1 513 367 2656
E sales.usa@nedcon.com
 
Francja
NEDCON France SAS
27, Rue Jean Wenger Valentin
F-67000 Strasbourg
T  +33 3 88 56 05 55
E sales.f@nedcon.com  
 
 
 

Czechy (Sprzedaż)
NEDCON SALES s.r.o.
Holandská 34
53301 Pardubice
T  +420 467 002 111
E sales@nedconsales.cz 

Belgia (Sprzedaż)
NV NEDCON S.A.
Diamantstraat 6
2200 Herentals
T  +32 14 24 19 80
E sales.b@nedcon.com

Polska (Sprzedaż)
NEDCON Silesia Sp. z.o.o.
Ul. Rzeźnicza 28-31
50-130 Wrocław
T +48 71 7804271
E sales@nedcon.pl
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www.nedcon.pl
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