
Unirack este un sistem de rafturi complet personalizabil, flexibil și versatil, cu posibilități nelimitate de 
structuri pentru depozitarea oricarui tip de bunuri pe mai multe niveluri și chiar pentru prezentare 
spre vânzare cu amănuntul.
Gama largă de accesorii Unirack adapteaza sistemul la nevoile dumneavoastra.

Elementele-cheie ale sistemului sunt:

În următoarele pagini veți găsi instrucțiuni detaliate referitoare la compoziția unităților Unirack.
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Sistemul de rafturi metalice

cadru lateral
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* Valorile indicate sunt pentru rafturi cu 4 niveluri, inalțime 200cm
independent și uniform încărcate cu marfă pe suprafața poliței.

 ** În raft cu 4 niveluri suplimentare, greutate calculată proporțional.

*** De exemplu 4 nivele de rafturi, 200cm înălțime, 90cm lungime 50cm adâncime și
acceptă 740 kg greutatea totală, adică 185kg/nivel.
 Deci, 5 nivele de rafturi, 200cm înălțime, 90cm lungime 50cm adâncime suportă
740 kg aceeasi greutate totala, dar 148kg/nivel.
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Încărcătură maximă
Greutate pe raft de înălțime 200cm *
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Pasul 1 : Alegeți o configurație

Selectați cadrul în funcție de înălțimea și adâncimea
de care aveți nevoie.

Înălțimi disponibile: H200cm, H250cm.
Adâncimi disponibile: A32cm, A40cm, A50cm, A60cm, B80cm.
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cadru

Pasul 2 : Selectați polițele (rafturi sau tăvi), în conformitate cu
produse pe care vrei să le expuneți / stocați.

1. Selectați raftul de care aveți nevoie.

* Adâncimea raftului trebuie să fie aceeași ca și
adâncimea cadrului

Dimensiuni raft (Lungime x Adâncime)

L90xA32cm L120xA32cm L150xA32cm L180xA32cm

L90xA40cm L120xA40cm L150xA40cm L180xA40cm

L90xA50cm L120xA50cm L150xA50cm L180xA50cm

L90xA60cm

L90xA80cm

L120xA60cm

L120xA80cm

L150xA60cm

L150xA80cm

L180xA60cm

L180xA80cm

2. Selectați suprafața t vilor de  care aveți nevoie.ă

* Adâncimea tavilor trebuie să fie aceeași ca
și adâncimea de cadrului.

raft

M90xB40cm M120xB40cm M150xB40cm M180xB40cm

M90xB50cm M120xB50cm M150xB50cm M180xB50cm

M90xB60cm M120xB60cm M150xB60cm M180xB60cm
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Pasul 3 : Selectați numărul de separatoare în conformitate cu
numărul de spații pe care doriți să le creați pe raftul dumneavoastră.

pasul 3

distantier

Distanțierele sunt plasate in tavi.

Adâncimi disponibile: A40cm, A50cm, A60cm.

Atenție! Adâncimea distanțierelor ar trebui să 
coincidă cu adâncimea tăvilor.

Spațiul minim ditre două despărțitoare este de 10cm.

Bară pentru agățat umerașe pentru haine

Selectați lungimea barii de haine  de care aveți nevoie.

Lungimi disponibile: L90cm, L120cm, L150 cm.

Atenție!lungimea barii trebuie să fie a aceeași ca
și lungimea traversei. Adâncimea barelor distantier
vor fi aceleași ca și adâncimea cadrelor.

Pentru a poziționa bara de haine sunt necesare
traverse (4 buc.), pentru a stabiliza structura.
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In cazul in care veti avea nevoie de mai multe traverse,rafturi sau polițe pentru com pletare sau inlocuire o să   le gasiți mai jos:

Αccesorii 
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Clip prindere perete
Fiecare structură poate fi prinsă de perete (nu este obligatoriu).

Talpă coloană
Pentru o folosire de lunga durata se recomnda folosirea talpilor pentru coloana
pentru a preveni corodarea podelei.

Siguranță traversă
iecare traversa ar trebui să fie plasat întotdeauna 2 sigurante (ref. 172407.0004)

unul pe fiecare parte.
La f

Traverse
Lungimi disponibile: L90cm, L120cm, L150cm, L180cm

Dimensiuni rafturi metalice:
Dimensiuni raft (Lungime x Adâncime):

L90xA32cm L60xA32cm

L90xA40cm L60xA40cm

L90xA50cm L60xA50cm

L90xA60cm

L30xA80cm

L60xA60cm

Exemplu: Traversa cu lungimea L150cm si adâncimea
A40cm necesită o polita L90xA40cm si o poliță
L60xA40cm.

Nota: Pentru toate rafturile de adâncime A80cm 
se vor folosi polițe cu lungimea de 30cm.   

Tăvi
Disponibil in urmatoarele dimensiuni (lungime x adancime):
L30xA40cm, L30xA50cm, L30xA60cm.

Exemplu:
Pentru un raft de lungime L90cm și adâncimea A40cm e nevoie de 3 tăvi L30xA40cm. 
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