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MEZZAMAN STart
Mezipatro MEZZAMAN START dokonale zapadá do vašeho instalačního prostředí.
Jedná se o funkční a zároveň estetické řešení.
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Tento konstrukční prvek není jen konstrukcí pro optimalizaci využití prostoru, ale také konstrukčním prvkem a
významně přispívá k optimalizaci pracovních procesů.
Toto mezipatro splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny v obchodě, ve zpracovatelském průmyslu i v
logistickém odvětví.
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Certifikace CE v souladu s nařízením
EU 305/2011 a v souladu s
technickými normami
harmonizovanými na evropské
úrovni: EN1090-1 a EN1090-2. Třída
provedení: EXC
2.
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Snadné sestavení mezipatra pro
rychlé použití
Součástí stavby je schodiště do
mezipatra
Ochranné zábradlí součástí
konstrukce

NF
EN ISO

Dle Evropských norem
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Bezpečné, robustní a spolehlivé řešení, které nabízí značnou nosnost pro širokou škálu konfigurací, což
umožňuje rozšíření a optimalizaci nejmenší oblasti.
Modulární struktura, kterou lze rychle sestavit, je rozšiřitelná a doprovází dynamický rozvoj společnosti na
místě, ať už jde o bod nebo trvalou potřebu.

MEZZAMAN START také vyjadřuje naše mnohaleté zkušenosti. Vaše očekávání lze splnit dalším vývojem
a doplňováním s řadou funkcí a rozsáhlým příslušenstvím. Podpěrné sloupy, podpěry, převisy, plošiny,
použití paletového vozíku na podlaze ...
Tomuto mezipatru nejsou cizí žádné typy použití.
NF
EN ISO
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(Abb. B.1)

(Abb. B.3)

KONSTRUKce

■Osvědčený vysoce výkonný systém upevnění
■ Hlavní vazníky připevněné k podpěrám (obr. B.1)
■ Mezilehlé nosníky zajišťují vyztužení
konstrukce (obr. B.2)
■ Volitelně nastavitelné pojezdy a mezi nimi
nosič (obr. B.3)

podlaha c

sloup

Čtvercová trubka s práškovým nástřikem s různými
průřezy v závislosti na statických požadavcích.
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■ Upevnění na vazníky a
mezi nosníky
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(Abb. B.2)

Vyrobeno z oceli, robustní a samonosné.
Žádné stavební práce na místě - 100%
prefabrikované.
- Podpěra, podpora
- Travery a mezilehlé paprsky
(volitelně nastavitelný)
- Přízemní
- Zábradlí a schody

=
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Standardně: dřevotříska P6, tloušťka 38 mm,
surová. Volitelná alternativa:
- dřevotříska P5 (zpomalující hoření,
vodoodpudivý), tloušťka 2x22 mm
Spojení perem mezi desky
- dřevotříska P6, tloušťka 38 mm,
s bílou spodní stranou
- DTD podlaha s profilovým ocelovým plechem
- kovová mřížka
- kontrolní deska

zátěž
Kapazita: 250 kg/m² do 1.000 kg/m².

provedení
Podpěra, podpora:
- Práškové lakování v barvě RAL
- Standardní barva: antracitová šedá RAL
7024
(K dispozici jsou další barvy RAL
kontaktujte nás pro více informací).
Pozinkované vazníky
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Treppe
■Sklon: 35 °, 38 ° nebo 45 °
■ Užitná šířka: 600, 800, 1 000 nebo 1 200 mm
■ Celková šířka: 760, 960, 1160 nebo 1360 mm
NF ISO 14122-1 až 3
■ NF EN
EN ISO

a NF E 85-015
■ Volitelná střední platforma
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pro dvojité schody

zábradlí
■Podpěra s pevnou stupačkou na podlaze
připojený k mezipatru
■ Výška 1 100 mm, s madlem (trubka Ø30 mm)
■ Soklová lišta, výška 150 mm
NF
■ NFENEN
ISO 14122-1 až 3
ISO

a NF E 85-015

A
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Bezpečnostní brány

Bezpečný a efektivní systém pro
manipulaci s paletami na mezipatře.

ch

Přesahy se používají k odstranění překá
žek, jako jsou Stavební sloupy, kování a
stavební služby do max. 500 mm, které
mají být převedeny. U speciálních konstrukcí je to možné až do 2 m.

PODESTY

rte

Nosnou vzpěru lze použít jako náhradu za
příčné ztužení a slouží k vertikálnímu nebo
horizontálnímu vyztužení konstrukce.

Ochranny

Chrání mezipatro před nárazovým
zatížením, např. prostřednictvím vozidel.

Sklopná brána
Ideální pro přepravu palety na mezipatře
při současné ochraně uživatele.
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.Schodiště je požadováno od výšky 3 200
mm a dělí schodiště. Používá se také k
pokračování schodiště v opačném směru

Nastavitelný posuv
Umožňuje během montáže změnu šířky nebo
délky +/- 200 mm.
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MEZZAMAN STart

Se samonosným mezipatrem bylo možné vyřešit
několik problémů."
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Máme více prostoru pro naše elektrické, zvukové a
video zařízení. Pod stropem byla značná výška. S
výškou podlahy 3,50 m bylo možné skladovací
plochu zdvojnásobit a pod stavbu bylo možné umístit
další průmyslové vozy.
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Poskytované technické řešení bylo díky své
modularitě dokonale integrováno do struktury
budovy, čímž bylo možné zohlednit polohu
stávajících podpěrných sloupů. Žádné další práce,
žádné další náklady a žádná ošklivá překvapení.
S boxy s materiálem a vozidly se zachází mnohem
plynuleji - což mým týmům při přípravě pracovních
kroků ušetří skutečný čas. “
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LAGERTECHNIK.CZ s.r.o
Pohraniční Stráže 433
35301 Valká Hleďsebe
www.nejelvnejsiregal.cz@gmail.com
email:nejlevnejsiregal.cz@gmail.com
722 906 445
ičo:05869731 Dič :CZ05869731

