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Regały półkowe
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ZAUFALI NAM:

NASZĄ OFERTĘ  
KIERUJEMY DO FIRM  
W CAŁYM KRAJU
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KATOWICE

WROCŁAW

ŁÓDŹ
GARWOLIN

WARSZAWA

GDAŃSK

POZNAŃ

Jesteśmy firmą handlowo-usługową,  
świadczącą również usługi doradcze. Proponujemy  
indywidualne rozwiązania, dopasowane do potrzeb  
i wymagań klienta oraz kompleksowo pomagamy rozwiązywać  
problemy w magazynie od projektu do dostarczenia sprzętu i jego  
późniejszego serwisu. Pomagamy przy tworzeniu nowych i reorganizujemy  
istniejące obiekty magazynowe. Podstawą wszystkich działań jest funkcjonalność  
i bezpieczeństwo w magazynach naszych Klientów.

Mamy ponad 20 lat doświadczenia w branży. Posiadamy zespół specjalistów, który gwarantuje rzetelne rozwiązania wszelkich 
problemów w magazynie. Działamy na terenie całego kraju. 

Swoim doświadczeniem dzielimy się przy okazji prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji regałów magazynowych. 

Wykonujemy eksperckie przeglądy instalacji regałowych, a także wyposażamy magazyny w akcesoria poprawiające 
bezpieczeństwo pracy. 

Zajmujemy się także serwisem regałów – ich naprawą (również metodą ROS: www.naprawaregalow.pl), kontrolą techniczną 
oraz przenoszeniem regałów w ramach przeprowadzek wewnątrz i między firmowych. Oferujemy dodatkowo różnego rodzaju 
wyposażenie magazynów – od regałów poprzez antresole, wózki widłowe i wszelkie akcesoria regałowe.

http://www.naprawaregalow.pl
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Regały półkowe mają zastosowanie do składowania przedmiotów 
o zróżnicowanej wielkości i masie. Znając Państwa oczekiwania 
zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. W naszej ofercie można znaleźć 
zarówno regały skręcane jak i montowane bezśrubowo. Dostępne mamy 
modele wolnostojące jak i systemy modułowe, bogate w akcesoria 
przydatne w wielu branżach. Nasze regały są również przystosowane do 
tworzenia większych konstrukcji w postaci antresol. Natomiast łącząc nasze 
regały z systemem jezdnym otrzymujemy rozwiązanie dedykowane dla 
różnego rodzaju archiwów.

Regał wolnostojący z metalową półką o wymiarach: 
wysokość 1870 mm, długość 1000 mm i głębokości  

400 mm. Idealnie pasujący do powierzchni biurowych.

Regał wolnostojący z półką z płyty wiórowej. 

Dostępne wymiary: 
Wysokość (mm) – 1760 / 1800 / 2000 

Długość (mm) – 900 / 1200 / 1600 / 2000 
Głębokość (mm) – 400 / 500 / 600 / 700

Regał modułowy o eleganckim wyglądzie w kolorze szarym. Regał wyróżnia 
się możliwością zamontowania trzech różnych półek, w zależności od 
składowanego towaru. Dzięki swojej uniwersalności oraz praktyczności 
znajdzie zastosowanie zarówno w warsztacie jak i hurtowni czy sklepie.

Dostępne wymiary: 
Wysokość (mm) – 1600 / 2000 / 2400 / 2960 
Długość (mm) – 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 
Głębokość (mm) – 300 / 400 / 500 / 600

REGAŁY PÓŁKOWE
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Zalety tego systemu to między innymi wysoka dostępność produktu i szybki 
czas realizacji zamówienia. System wyposażony jest w bezśrubowy montaż. 
Jest to szybki, łatwy sposób stawiania regałów półkowych, który pozwala 
na oszczędność czasu. Elastyczność tego systemu pozwala na składowanie 
lekkich produktów jak i ciężkich gabarytów w zależności do doboru 
odpowiednich elementów. Zaczep półki co 33 mm pozwala na swobodną 
regulację poziomów półek. Znajdzie on zastosowanie w przemyśle, 
magazynach, jak i w przestrzeni publicznej oraz biurach.

Dostępne wymiarach: 
Wysokość (mm): 1972 / 2500 / 3025 / 3424 / 3952 / 4480 / 5008 
Długość (mm): 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 
Głębokość (mm) 320 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800

Regały w zestawie wyposażone są  
w stopy do zamocowania w posadzce 
oraz plastikowe zaślepki na górze.

Panele plastikowe to 
dedykowane rozwiązanie do 
branży spożywczej.

REGAŁ MODUŁOWY OCYNKOWANY
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REGAŁY JEZDNE
System regałów przesuwnych to idealne rozwiązanie na 
wykorzystanie w największym stopniu każdej dostępnej 
przestrzeni.

System jest ocynkowany i lekki, rewelacyjnie sprawdza się 
w małych ciasnych pomieszczeniach na zapleczach sklepów, 
magazynach, zakładach produkcyjnych czy archiwach. Mocowany 
jest bez ingerencji w posadzkę, dzięki czemu gwarantujemy dużo 
szybszy montaż niż przy klasycznym rozwiązaniu. Prowadnice 
systemu, które wytyczają tor jazdy wózka wykonane są ze stali 
cynkowanej i przytwierdzone są za pomocą dwustronnej taśmy 
montażowej. Wysoka jakość produktu daje gwarancję trwałości  
i bezawaryjności.
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Uwarunkowanie techniczne systemu:

 ■ Maksymalne obciążenie wózka 1000 kg

 ■ Minimalna głębokość regału 500 mm

 ■ Maksymalna wysokość regału 3000 mm

 ■ Minimalna szerokość korytarza roboczego 1000 mm

 ■ Maksymalna całkowita długość pojedynczej zabudowy 6000 mm

 ■ Zakres temperatury pomieszczenia od 5 ° C do 30 ° C

W naszej ofercie  
znajdują się regały 
dedykowane dla archiwów, 
które projektujemy pod 
wymogi klienta.
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Model W100 
Wysokość (mm): 2000 / 2500 / 3000 
Długość (mm): 178 /2140 / 2500 
Głębokość (mm) 600 / 800 / 1000 / 1200

Nasze regały półkowe posiadają bardzo szerokie wyposażenie dodatkowe. 
Są to ścianki tylne i boczne siatkowe lub blaszane. Przegrody i separatory 
montowane do półek. Wieszaki o różnym przeznaczeniu. Pochylone półki, 
szuflady z możliwością podziału wewnętrznego. Drzwi, które w połączeniu 
ze ściankami dają możliwość stworzenia zamykanych szaf. Specjalistyczne 
wyposażenie dla magazynów części samochodowych, składowania szyb, 
blach, opon i felg. Tablice perforowane do zawieszania narzędzi  
i wiele innych. Częstym wyposażeniem są również plastikowe kuwety  
do składowania drobiazgów.

REGAŁY PÓŁKOWE O DUŻEJ ROZPIĘTOŚCI

DODATKOWE AKCESORIA  
DO REGAŁÓW

Model Z1 
Wysokość (mm) – 1981 / 2438 / 3048 
Długość (mm) – 1536 / 1841 / 2146 / 2450 
Głębokość (mm) – 469 / 621 / 773 / 926

Konstrukcja wtykowych regałów półkowych o dużej rozpiętości jest bardzo zbliżona do konstrukcji regałów paletowych. 
Jednak w odróżnieniu od regałów paletowych, obsługa tego typu regałów odbywa się ręcznie.

Wszystkie dostępne z płytą wiórową, panelami stalowymi 
lub kratą.

Dostępne dwa modele w wymiarach:

MODEL Z1
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Poza tradycyjnymi regałami półkowymi, znanymi 
m.in. z hal sklepowych, w swojej ofercie posiadamy 
również specjalistyczne regały dedykowane pod 
zabudowę wielopoziomową. Mogą one zostać 
zabudowane np. ściankami bocznymi, które 
całkowicie oddzielą regały od pozostałej części hali, 
tworząc niezależne pomieszczenia. Dodatkowo, 
gdy składowane produkty wymagają specjalnych 
warunków przechowywania konstrukcja ścian  
i samych regałów może być częściowo zabezpieczona 
przed pyłem.

REGAŁY PÓŁKOWE  
W ZABUDOWIE
WIELOPOZIOMOWEJ

7

W zależności od specyfiki składowanych towarów możemy zaproponować 
również różnego typu udogodnienia do przechowywania mniejszych 
produktów. Na życzenie klienta dobierzemy regały półkowe wyposażone 
np. w: szuflady, półki zamontowane pod kątem, specjalistyczne regały  
do przechowywania opon, regały dedykowane do branży motoryzacyjnej 
(stojaki na drzwi samochodowe, tłumiki itp.)



DARLOG SP. Z O.O. SP. K.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ 
Z NASZĄ FIRMĄ I JEJ USŁUGAMI 
RÓWNIEŻ NA

www.wdm24.pl

www.mebledobiura.pl

www.darlog.pl

/DARLOG

/DarlogWszystkodomagazynu

Infolinia tel. +48 517 259 335

biuro@darlog.pl

https://www.wdm24.pl/
https://www.mebledobiura.pl/
https://www.darlog.pl/
https://www.linkedin.com/company/darlog/
https://www.facebook.com/DarlogWszystkodomagazynu

