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Dosud používané haly pro skladování 
dřevěných materiálů a dalších mate riálů 
používaných na výrobu komponentů 
montovaných domů již nedostačovaly 
vzhledem k narůstajícímu počtu zaká-
zek společnosti ELK k pokrytí sklado-
vacích kapacit. Společnost se tedy roz-
hodla zrealizovat potřebné dodatečné 
skladovací prostory formou regálového 
systému sestaveného ve venkovním 
prostoru.

Pro tuto variantu využila společnost ELK 
konzolové regály společnosti OHRA. 
Tato společnost se sídlem v němec-
kém Kerpenu má vedoucí postavení na 
evropském trhu s konzolovými regály 

a specializuje se na řešení skladování 
stavebních materiálů a dřeva. Jedním 
z hlavních důvodů k tomu, že se ELK 
rozhodla pro regály společnosti OHRA, 
byla stabilita a kvalita konstrukce: všech-
ny nosné prvky konzolových regálů jsou 
zhotovené z plnostěnné oceli válcované 
za tepla. Profily se při nárazech elas-
ticky vychýlí a zachovávají si stále své 
statické vlastnosti. Stabilní konstrukce 
umožňuje skladování do velké výšky 
a vysoké zatížení a tedy rovněž vysokou 
skladovací kapacitu. Na stabilní stojany 
lze ale především namontovat střechu. 
Společnost OHRA dodala na stavbu 
nového skladu jen regálovou konstruk-
ci, střechu si postavili sami experti na 

montované domy ze společnosti ELK. 
Tak vznikl během pouhého týdne krytý 
skladovací prostor, který byl podstatně 
levnější než výstavba nové skladovací 
haly. 

Celkem tři 15metrové regálové řady 
s překrývající se střešní konstrukcí 
dnes nabízí dostatek prostoru na skla-
dování těžkých lepených hranolů a duo 
hranolů. Regály jsou 5 metrů vysoké 
a mají čtyři skladovací úrovně, takže 
lze veškerý prostor, který je k dispozici, 
optimálně využít. Výška skladovacích 
úrovní se dá přitom jednoduše přizpů-
sobit aktuální potřebě: protože konzoly 
jsou do stojanu zavěšené ve 100mm 
odstupech, nejsou přišroubované ani 
přivařené. Konzoly lze tedy přizpůsobit 
potřebám bez použití nářadí, což byl 
pro společnost ELK jeden z dalších 
důvodů, proč se rozhodla pro regály 
OHRA.

Společnost ELK, jeden z největších evropských výrobců montova-
ných dřevostaveb, rozšířila skladovací kapacity pro těžké lepené 
hranoly ve svém výrobním závodu v Plané nad Lužnicí. Díky pevné 
konstrukci použitých konzolových regálů společnosti OHRA lze nyní 
těžké hranoly skladovat nejen ve čtyřech úrovních, ale stojany 
slouží zároveň jako nosníky střešní konstrukce, což představuje 
cenově výhodnou a rychle realizovatelnou alternativu ke stavbě 
běžné skladovací haly.

Konzolové regály 
na lepené hranoly

Další informace:

OHRA Regalanlagen GmbH
Alfred-Nobel-Straße 24-44
D-50169 Kerpen (bei Köln)

Obchod Česká republika
Mazourova 1
Brno 636 00
Tel.: +420 530 324 688
Mobil: +420 776 024 121
E-mail: tichy@ohra.de
www.ohra.cz

Během týdne vznikl ve výrobním závodu společnosti ELK v Plané nad Lužnicí krytý 
konzolový regálový systém na skladování těžkých lepených hranolů a duo hranolů, 
který byl podstatně levnější než výstavba nové skladovací haly. Foto: archiv OHRA

http://www.ohra.cz


na předváděcí dny dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky ROJEK
ve dnech 7. - 9. června 2017

Dovolujeme si Vás pozvat do sídla společnosti v Častolovicích
k návštěvě vzorkoven se sortimentem dřevoobráběcích strojů

a tepelné techniky od 9.00 do 16.00 hod.

Dále k prohlídce výrobního závodu v Kostelci nad Orlicí
s představením výroby dřevoobráběcích strojů

a kotlů na tuhá paliva od 9.00 do 14.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

✔  Novinky 2017

✔  Akční ceny a nabídky

✔  Informace k druhé vlně kotlíkové dotace

✔  Předvádění kotelny s automatickým kotlem 
na hnědé uhlí / dřevní pelety

R O J E K  -  T R A D I C E  A  K V A L I T A  J I Ž  9 6  L E T

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ
Mob.: 731 421 894
e-mail: obchod@rojekstroje.cz

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 737 237 262, 731 421 894
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

KSTROJE.CZ
894

e-shop

y dřevoobráběcích strojů a tepelné techni

POZVÁNKA

TEPELNÁ TECHNIKA
Tel.:  494 339 134/144
Mob.: 731 663 189
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Sídlo společnosti a vzorkovna v Častolovicích. Výrobní závod v Kostelci nad Orlicí.

KOMPLETNĚ INOVOVANÉ
české dřevoobráběcí stroje ROJEK

pro každou dílnu

OR

IGINAL

NEJVYŠŠÍ KVALI
TA

Přijďte si nakonfigurovat provedení a zkontrolovat proces výroby Vašeho nového stroje do výrobního závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí.

Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce.
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PROFESIONÁLNÍ
dřevoobráběcí stroje

Formátovací pily
PK 250A, PK 320A

Spodní frézky
FSN 300A

Srovnávací
a tloušťkovací frézky
MSP 415, MSP 315, MP 415

Kombinované stroje
KPSN 400A, KPSN 300A, KPFN 300A

ŘEMESLNICKÉ
dřevoobráběcí stroje
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Formátovací pily
PF 300L, PF 350, PF 400S

Srovnávací frézky
RFS 410, RFS 510

Tloušťkovací frézky
RFT 630

Spodní frézky
FS 550, FSN 550A

dřevoobráběcí stroje
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