
                           NOVÝ VELKÝ  -- REGÁL NA EŠUSY 
Specifikace regálu: Skladba regálu

rozměry: výška     2100 mm - uvedená specifikace platí pro 

šířka      1000 mm jednostranný regál vhodný ke zdi

hloubka    600 mm - lze postavit i oboustranou variantu do

materiál: ocel - bílý lak volného prostoru pro možnost naplnění 

skladba polic - 1.pouze pro ešusy: regálu více rozměry 

* 8x sklopená police ( hloubka obostranného regálu 1100mm)

* v každé polici 9 rozměrů vedle sebe Regál lze získat po dohodě ZDARMA.

* celkem možnost 72 rozměrů v regálu

-

-

-

-        Regál s ešusy obsluhuje zákazníky kteří volí balení po menších množstvích 



  NOVÝ VELKÝ  -- REGÁL NA EŠUSY a PAPÍROVÉ KRABIČKY
Specifikace regálu: Skladba regálu

rozměry: výška     2100 mm skladba polic - 2.pro ešusy a papírové

šířka      1000 mm krabičky:

hloubka    600 mm * 8x sklopená police

materiál: ocel - bílý lak * min. 5x police s ešusy

- uvedená specifikace platí pro * v každé polici 9 rozměrů vedle sebe

jednostranný regál vhodný ke zdi * celkem min. 45 rozměrů v regálu

- lze postavit i oboustranou variantu do balených v ešusech

volného prostoru pro možnost naplnění * 3x vodorovná police pro balení v

regálu více rozměry papírových krabičkách

( hloubka obostranného regálu 1100mm)

Regál lze získat po dohodě ZDARMA.

-             Regál s ešusy a papírovými krabičkami obsluhuje širší spektrum zákazníků



Níže jsou detailní obrázky

s popisem výhod a funkcí

- přehledně označené zboží v regálu 

popisovou lištou s přehlednou grafikou 

- vzorky vrutů na vyzkoušení

- označení EAN čárovým kódem

a štítkem dle předpisů EU

- plastové děliče vymezující prostor každému - při odebrání ešusu se díky sklonu police 

rozměru vrutů celý sloupec materiálu posune směrem dolů

                  - materiál je množstevně přehledný a regál působý organizovaně -



-        součástí zkušební sady je vzorkovnice s bity a tabulkou přiřazení bitů k průměrům vrutů

-        na stojanu je připevněn zkušební špalek se šoubovákem a vzorky vrutů s drážkou UQ

     tak, aby mohl každý zákazník sám vyzkoušet výhody samosvorné drážky UniQuadrex

    demonstrace samosvornosti drážky UniQuadrex



- přehledné uspořádání utahovacích nástavců dle velikosti s popisem přiřazení k průměru

- záda regálu jsou vybavena tabulkou s výpisem kompletní rozměrové řady vrutů UniQuadrex pro

případ že požadovaný rozměr nebude obsažen v regálu z důvodu nedostatku místa 
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