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Rega∏ typu Euro

WPROWADZENIE
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Rozwiàzania
Plastikowe systemy magazynowania firmy REA to doskona∏e, efektywne rozwiàzania przeznaczone si´ do wszelkich typów
pomieszczeƒ. Modu∏owy system zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni w ch∏odniach, mroêniach

Zastosowania
Nasze rega∏y mogà byç stosowane we wszystkich bran˝ach przemys∏u spo˝ywczego, w supermarketach, hotelach,
restauracjach, firmach cateringowych, w szpitalach, oÊrodkach opieki, oÊrodkach rehabilitacyjnych, w pralniach, w firmach
˝eglugowych, laboratoriach, na basenach oraz w oÊrodkach rekreacji.

Grupy produktów
Zastosowania w oÊrodkach rekreacyjnych
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Rega∏y do gastronomii -> system przechowywania ze zdejmowanymi kratkami
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Pojemniki, tace i wózki do sto∏ówek -> mobilne skrzynki, koszyki, talerze i tace
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Sto∏y robocze > dost´pne liczne modu∏y
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Rega∏y specjalne > specjalne formaty
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Rega∏ dla ˝eglugi

Rega∏ do gastronomii
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Wózek

■
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(do temperatury -40°C), suszarniach i pomieszczeniach produkcyjnych.

Stó∏ roboczy

Rega∏y specjalne
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Materia∏y
Systemy firmy REA produkowane sà z wysokiej jakoÊci materia∏ów syntetycznych, które charakteryzuje du˝a wytrzyma∏oÊç.
Nadajà si´ do zastosowaƒ w ró˝nych warunkach, mogà byç u˝ytkowane w temperaturach od -40°C do +80°C.
U˝yte do ich produkcji tworzywa nie zawierajà zwiàzków kadmu, sà odporne na korozj´ i wilgoç.
Sà tak˝e dopuszczone do kontaktu z ˝ywnoÊcià. Materia∏y posiadajà g∏adkà, bardzo ∏atwà do czyszczenia powierzchni´.
Wszystkie wymienione powy˝ej cechy zapewniajà wyjàtkowà jakoÊç u˝ytkowania oraz d∏ugà ˝ywotnoÊç naszych rega∏ów.

Wymiary
Plastikowe systemy do przechowywania firmy REA dost´pne sà w ró˝nych rozmiarach bez ograniczeƒ ich wysokoÊci.
Nasza oferta zawiera bardzo szeroki wachlarz standardowych rozmiarów. Dzi´ki wielu mo˝liwoÊciom rozbudowy
podstawowego systemu mo˝liwe jest tak˝e zrealizowanie zamówieƒ specjalnych. Wszystkie rodzaje grup produktów mogà
byç wytworzone w ˝àdanych wymiarach. Dzi´ki zautomatyzowanym procesom produkcyjnym mo˝emy wytwarzaç wyroby
bez koniecznoÊci podwy˝szania standardowych cen i bez wyd∏u˝ania czasu produkcji.

¸atwoÊç monta˝u
Monta˝ jest wyjàtkowo prosty, nie wymaga specjalnych umiej´tnoÊci
ani u˝ywania narz´dzi. Jedna osoba mo˝e z∏o˝yç rega∏ REA w kilka
minut – natychmiast nadaje si´ on do u˝ytku.
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MobilnoÊç
Wszystkie wersje rega∏ów mogà byç wyposa˝one w kó∏ka. Dost´pnych jest
kilkanaÊcie rodzajów kó∏ek samonastawnych - w zale˝noÊci od ich
przewidywanego zastosowania oraz wymagaƒ odbiorcy. Rega∏y typu Euro
sà zwykle wyposa˝ane w nylonowe ko∏a z wid∏ami ze stali nierdzewnej.
Rega∏y dla gastronomii, wózki oraz sto∏y robocze wyposa˝one sà w
plastikowe obrotnice oraz nie ha∏asujàce ko∏a wykonane z materia∏ów nie
pozostawiajàcych Êladów na pod∏odze. Ko∏a mogà byç wyposa˝one w
hamulce. Rodzaj kó∏ jest zawsze dopasowywany do wymogów naszych
klientów. Mo˝liwe jest równie˝ zamontowanie gumowych odbojów, je˝eli
klient chce uniknàç uszkodzeƒ Êciani listew przypod∏ogowych.

Dost´pne kolory
Plastikowe systemy magazynowania firmy REA sà dost´pne w dwóch
wersjach kolorystycznych. Styl klasyczny to wersja standardowa – wykonana
z niebieskich lub zielonych profili z czerwonymi koƒcówkami. Wersja “design”
ma szare wykoƒczenia.

■

Classic

■

Design
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Oryginalny holenderski projekt
Plastikowe systemy magazynowania firmy REA zadowalajà wszystkich
u˝ytkowników. W ciàgu ponad 40 lat dowiedliÊmy ich ca∏kowitej
niezawodnoÊci. Charakterystyczne kolory i naklejka ze znakiem jakoÊci
REA pomogà Ci rozpoznaç t´ wyjàtkowà mark´.

Normy HACCP
Tworzywo sztuczne jest bardzo ∏atwe do utrzymania czystoÊci i nie ulega
korozji. Plastikowe systemy magazynowania firmy REA sà doskona∏ym
rozwiàzaniem dla firm, które muszà stosowaç zasady HACCP.

Normy ISO i TÜV
Procesy sk∏adania oferty, zamówienia i produkcji w REA,
jak równie˝ wszelkie dzia∏ania logistyczne, sà wykonywane
zgodnie z systemem kontroli jakoÊci ISO 9001. Poza znakiem
jakoÊci REA, certyfikat TÜV jest dodatkowà gwarancjà
niezawodnoÊci i bezpieczeƒstwa naszych wyrobów.

trwa∏e
w ca∏oÊci z plastiku
elastyczny projekt
∏atwe w monta˝u
wydajne
optymalne wykorzystanie przestrzeni
∏atwe do czyszczenia
higieniczne
■

■

■

■

■

■

■

■

Indywidualne konsultacje
REA potrafi zaproponowaç twórcze, skuteczne i oszcz´dne rozwiàzanie dla
przechowywania we wszelkich rodzajach pomieszczeƒ i w ka˝dej sytuacji.
Najwa˝niejsze sà Twoje wymagania. Priorytetem w firmie REA sà indywidualne
konsultacje, po∏àczone z szybkà i niezawodnà obs∏ugà.

Dobra inwestycja
Podstawami sukcesu REA sà takie cechy jej wyrobów, jak wysoka jakoÊç,
kreatywnoÊç, elastycznoÊç, funkcjonalnoÊç i trwa∏oÊç. Cechy te, w po∏àczeniu z
atrakcyjnymi cenami, zapewniajà naszym klientom dokonanie dobrej inwestycji.
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BRAN˝A SPORTOWA I REKREACYJNA
Majàc doÊwiadczenie w sektorze spo˝ywczym firma REA opracowa∏a tak˝e produkty przeznaczone specjalnie dla oÊrodków
rekreacyjnych. Nasze systemy przechowywania sà powszechnie u˝ytkowane w oÊrodkach sportowych, na basenach oraz w
oÊrodkach rehabilitacyjnych. Dost´pna jest osobna broszura poÊwi´cona produktom z tej grupy, zawierajàca wi´cej informacji
o ich konkretnych cechach.

REA, creative solutions.
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REGA¸ TYPU EURO
Rega∏y typu Euro produkowane przez firm´ REA powsta∏y na bazie pierwszych
sukcesów w projektowaniu systemów do przechowywania wykonanych z tworzywa
sztucznego. Ciàg∏y proces modyfikacji i ulepszeƒ doprowadzi∏ do powstania obecnej
wersji rega∏ów Euro. To wytrzyma∏y i bardzo stabilny system magazynowania.
Jego solidna konstrukcja zapewnia d∏ugi okres u˝ytkowania. NoÊnoÊç na jeden metr
bie˝àcy wynosi 200 kg. W razie koniecznoÊci, noÊnoÊç rega∏u mo˝na zwi´kszyç
dodatkowymi s∏upkami. Je˝eli system u˝ywany jest do przechowywania lekkich
przedmiotów, wystarczy mniejsza liczba s∏upków. Rega∏y typu Euro mogà byç
dostosowane do indywidualnych wymagaƒ. Oznacza to, ˝e sà one wyjàtkowo
funkcjonalne i dopasowane do konkretnego pomieszczenia. Rega∏y te sà doskona∏e
do zastosowaƒ w ch∏odniach, mroêniach, zak∏adach przetwórczych, w magazynach
towarów sypkich (równie˝ hurtowych), w kuchniach oraz pralniach.
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Wygoda u˝ytkowania
Rega∏y typu Euro sà bardzo wygodne w u˝yciu. Monta˝ rega∏ów jest prosty i szybki.
Specjalne konstrukcje naro˝ne pozwalajàce na oszcz´dnoÊç miejsca sà
dost´pne w 3 ró˝nych wersjach. Ka˝da struktura naro˝na zapewnia odpowiedni
dost´p do rega∏ów i pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca w kàtach
pomieszczeƒ – to cecha niezb´dna na niewielkich przestrzeniach.

REA, creative solutions.
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Bezpieczne przechowywanie
Pó∏ki sà g∏adkie, bez drzazg i o zaokràglonych kraw´dziach.
Zapobiega to uszkodzeniom produktów i opakowaƒ.
Przechowywanie na naszych rega∏ach jest zawsze bezpieczne.
Na pó∏ki mo˝na za∏o˝yç specjalne nak∏adki z tworzywa
sztucznego umo˝liwiajàce bezpieczne przechowywanie
butelek i niewielkich przedmiotów oraz zapobiegajàce
przedostawaniu si´ p∏ynów na ni˝sze poziomy rega∏u.

Higiena
Tworzywo sztuczne, z którego wykonane sà nasze rega∏y, jest
bardzo ∏atwe do utrzymania w czystoÊci i bardzo higieniczne.
Jest tak˝e w pe∏ni zgodne z normami HACCP.
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OPCJE

Mobilne

■

Podesty

■

Gumowe bufory

■

Regulowane stopki

■

Ochronne ramy

■

Nadstawki

■

Nak∏adki na pó∏ki

■

Paski informacyjne
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■

■

Podstawowa rama
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REGA¸Y DLA ˚EGLUGI
Rega∏y dla ˝eglugi, produkowane przez REA, przeznaczone sà do stosowania w pomieszczeniach statków w miejscach, w
których niezb´dna jest dobra kontrola nad przedmiotami w czasie sztormu. Rega∏y te produkowane sà wed∏ug tych samych
zasad jak rega∏y typu Euro, ale sà wyposa˝one w dodatkowy reling sztormowy, który mo˝na ∏atwo zdjàç by uzyskaç dost´p do
towarów. Rega∏y sà lekkie, ale jednoczeÊnie solidne, wytrzyma∏e i stabilne. Mo˝na umocowaç je do Êciany za pomocà klamr z
tworzywa sztucznego. Dost´pne sà tak˝e solidne, regulowane stopki dostarczane jako wyposa˝enie dodatkowe. Wszystkie te
elementy zapewniajà odpowiednià ochron´ towarów i bezpieczne u˝ytkowanie rega∏ów.
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REGA¸Y DO GASTRONOMII
G∏ównà cechà rega∏ów REA przeznaczonych specjalnie do gastronomii sà ich zdejmowalne kratownicowe
pó∏ki. Bez problemu mieszczà si´ w zmywarkach, dzi´ki czemu mogà byç dok∏adnie czyszczone podczas
codziennego zmywania. Dzi´ki temu nadajà si´ doskonale do zastosowaƒ w kuchniach, hotelach,
restauracjach oraz firmach cateringowych. System ten charakteryzuje si´ solidnà konstrukcjà po∏àczonà
ze stylowym, wyjàtkowym wyglàdem. Po∏àczenie to gwarantuje wysokà jakoÊç i trwa∏oÊç rega∏ów.
Otwory wentylacyjne w wype∏nieniach pó∏ek zwi´kszajà cyrkulacj´ powietrza, dzi´ki czemu rega∏y Gastro
nadajà si´ tak˝e do stosowania ch∏odniach czy komorach mroêniczych. Kratownice dost´pne sà w dwóch
wymiarach, zapewniajàcych optymalnà elastycznoÊç u˝ytkowania. NoÊnoÊç na jeden metr bie˝àcy wynosi
120 kilogramów. W razie koniecznoÊci noÊnoÊç rega∏u Gastro mo˝na zwi´kszyç dodatkowymi s∏upkami.
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¸atwoÊç u˝ytkowania
Rega∏y do gastronomii sà bardzo praktyczne i ∏atwe w u˝ytkowaniu.
Monta˝ rega∏ów jest prosty i bardzo szybki. Specjalna konstrukcja naro˝ników
zapewnia ∏atwy dost´p do rega∏ów i pozwala na maksymalne wykorzystanie
miejsca w kàtach pomieszczeƒ. Je˝eli zdecydujesz si´ na zdj´cie kratownic,

REA SYSTEM REGA¸ÓW PLASTIKOWYCH

mo˝esz stosowaç tace i pojemniki systemu Gastronorm.

Higiena
Tworzywo sztuczne jest ∏atwe do utrzymania w czystoÊci i zgodne z normami HACCP.

REA, creative solutions.
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WÓZKI NA POJEMNIKI I TACE
ORAZ WÓZKI STO¸ÓWKOWE

Wózki produkowane przez REA sà doskona∏ym wyposa˝eniem dla
sto∏ówek - pozwalajà na uporzàdkowane przechowywanie pojemników, tac,
koszyków, tac do podawania oraz talerzy. Dobrze znane pojemniki i tace w
wymiarach Euronorm i Gastronorm to standardowe modele, dla których
REA produkuje wózki do gastronomii. Mo˝emy tak˝e wyprodukowaç wózki
o wymiarach okreÊlonych przez klienta. Wózki zostanà dostarczone w pe∏ni
zmontowane, gotowe do natychmiastowego u˝ycia.

Dost´pne sà tak˝e inne wymiary
Produkujemy szeroki wachlarz standardowych wózków - wszystkie
posiadajà wiele nowatorskich cech. IloÊç pó∏ek oraz odleg∏oÊci pomi´dzy
nimi mo˝na ustaliç z góry. Jeden wózek mo˝e mieÊciç pojemniki ró˝nej
wysokoÊci, w zale˝noÊci od wymagaƒ. Dost´pne sà tak˝e ró˝ne wersje
po∏àczonych wózków, zapewniajàce wymaganà elastycznoÊç zastosowaƒ.
Rega∏y typu Euro i Gastro mogà byç ∏àczone, zgodnie z wymaganiami
u˝ytkownika. Na ˝yczenie klienta, wózki dost´pne sà tak˝e w formie statycznej.
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Na ˝àdanej wysokoÊci mo˝na zamontowaç powierzchni´ roboczà
ze specjalnego tworzywa sztucznego. W ten sposób uzyskujemy
zgrabny stó∏ do pracy, na którym mo˝na wykonywaç ró˝ne
czynnoÊci. Sk∏adniki, przyrzàdy czy naczynia kuchenne mo˝na
przechowywaç w pojemnikach umieszczonych bezpoÊrednio pod
blatem roboczym, gdzie sà gotowe do natychmiastowego u˝ycia.

Specjalne wózki i sto∏y do przygotowywania mogà zostaç
wyprodukowane wed∏ug ˝yczeƒ klienta i zawieraç dowolnà
kombinacj´ pojemników. Poniewa˝ elementy rega∏ów sà
produkowane maszynowo, mo˝emy wytwarzaç ró˝ne rozmiary
w sposób szybki i niedrogi.

Higiena
Tworzywo sztuczne wykorzystywane do produkcji elementów z tej
grupy daje si´ szybko i ∏atwo czyÊciç (zgodnie z zaleceniami HACCP).

REA, creative solutions.
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STO¸Y ROBOCZE
Sto∏y robocze, wykonane z tworzywa
sztucznego, doskonale ukazujà mo˝liwoÊç
ró˝norodnego wykorzystania produktów
firmy REA. Sto∏y mogà byç nieruchome,
w pe∏ni mobilne lub mobilne cz´Êciowo.
Mogà byç produkowane w wymiarach
˝àdanych przez klienta, wyposa˝one w
powierzchnie robocze z tworzywa sztucznego
lub ze stali nierdzewnej. Sto∏y REA posiadajà
wiele cech i mogà byç dostosowane do
indywidualnych wymagaƒ klienta.
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REGA¸Y SPECJALNE
Systemy REA majà wiele funkcji i wyst´pujà
w wielu wymiarach. Wybrane specjalne
wersje ukazujà ich wyjàtkowà elastycznoÊç.
Nowe wersje specjalne mo˝na obejrzeç na
naszej stronie internetowej www.rea.nl,
która jest systematycznie aktualizowana.
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