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  Policový systém jenž dělá Vaše podnikání 

flexibil  ní

Více než 40 let pomáháme prostřednictvím 

kvalitních regálů podporovat podniky našich 

klientů.

Díky spolehlivým provozním procesům 

zajišťujeme kvalitu a bezpečnost všech 

META výrobků. 

Hnacím motorem naší společnosti je energie 

více než 200 motivovaných zaměstnanců. 

Jejich zkušenosti, odborné znalosti a vize 

dávají věci skutečně do pohybu.

Oceňujeme jedinečnost našich zákazníků, 

proto ke každému z nich přistupujeme 

individuálně. 

Plně se soustředíme na naši práci - a naším 

cílem  je vyhovět zákazníkovi. 

Vzájemná důvěra vede k úspěšné 

spolupráci.

Zakládáme si na důvěře: naše odbornost 

nám umožňuje vytvářet dokonalé výrobky. 

Vývoj nových produktů a neustálé zlepšování 

se, jsou vždy výsledkem interakce s našimi 

zákazníky. Kreativita může být považována 

za úspěšnou, pokud dostáváme pozitivní 

zpětnou vazbu z praktických situací. Pro 

METU znamená slovo "partnerství" neustálé 

doplňování nápadů.

Silný, kooperativní a ...

Meta úhel pohledu. 
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Zavolejte nám

                 - my to oceníme!

Komplexní poradenský servis

 1. Technické poradenství na místě

2. Komplexní distribuční síť

3. Projektování 

4. Montážní služby

    Pobočky a agentury:  Česká republika, Belgie, 

Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Velká Británie, 

Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, 

Rakousko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, 

Švýcarsko, Slovensko a Maďarsko

Závod v Arnsbergu

Závod firmy META 
najdete v Českých Budějovicích

Jsme tu abychom Vám poradili.

 Nevyřešený problém je ztráta příležitosti.

Skladové investice

Nenechávejte vaše peníze jen tak ležet - investujte moudře. 

Pokud Vaše investice do zabezpečení a rychlé dostupnosti pečlivě promyslíte, 

pak očekávejte úspěch!

Ve skladech se ukládá obrovské jmění a stejně jako u finančních prostředků i u skladování 

zboží je nejdůležitější rychlá dostupnost.  META regálové systémy mají správnou odpověď.

... vždy k dispozici a na místě

Komplexní servis
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"Meta skladování vnese do Vašeho skladu pořádek a přehled, 

ať už je jakkoliv velký, pořádek a přehled."

Důsledné uspořádání skladu je jeden z hlavních požadavků řízení kvality.  Vysoká 

produktivita skladu se odráží ve schopnosti DODÁVAT. Rychlým přístupem k produktům 

zásadně ovlivníte náklady a zisky společnosti. 

Trvalý vývoj a vysoká kvalita META regálových systémů jsou odrazem META know-how. 

Úspěch našich skladových systémů je také výsledkem kvality managementu.

META skladovací technika je certifikována podle DIN EN ISO 9001, jež platí pro skladování, 

zařízení společnosti a regálovou kontrolu.

"schopnost organizace 

je poloviční výhra"

1. Materiál

Při nákupu materiálu, hledáme nejvyšší 

kvalitu v souvislosti s pevností materiálu, 

mezí kluzu a povrchovou kvalitou. Pouze 

v případě, že materiál splňuje naše vysoké 

požadavky, budeme s ním pracovat. 

2. Stroje a zařízení pro výrobu

Pravidelně obnovujeme a modernizujeme 

naše budovy a zařízení. Snažíme se držet 

krok se zvyšujícími se nároky na kvalitu 

a množství.

3. Personál 

Naši pracovníci se zavazují vyrábět nejvyšší 

kvalitu a snaží se plnit stanovené plány. Díky 

mnohaletým zkušenostem a pravidelným 

kontrolám kvality splňujeme nejvyšší poža-

davky našich zákazníků.  

  Kvalita našeho uskladňování je stavěna na třech důležitých pilířích:

META policový systém

Pořádek a úspěch zaručen
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 Plánování, dodávky a montáž - vše z jednoho místa

 Kontakt s partnerem, bez ohledu na to jaké jsou vaše otázky

 Komplexní zákaznická podpora, profesionální poradenství

 Vývoj specifických produktů podle představ zákazníka

 Rychlé a spolehlivé dodávky služeb

 Revize regálů META: díky kontrolním službám splníte nejen právní požadavky, 

ale také předejdete možnému nebezpečí poranění osob a poškození majetku!

 META 5-letá záruka kvality: 

kromě 2-leté záruky požadované zákonem, zajišťujeme i 5-ti letou záruku 

na naše regálové systémy.

 META - osvědčení kvality:

-  Certifikováno DIN EN ISO 9001: 2008 

META Vám nabízí vysoce kvalitní zařízení nejvyšší kvality, které je zpracováno 

s moderními PPS- a Cad/Camtechnologiemi. META je certifikována 

dle DIN EN ISO 9001: 2008 pro výrobu a dodávky skladovacího a provozního zařízení. 

-  RAL bezpečnost zaručena

Meta produkty jsou certifikovány dle přísných směrnic RAL. To znamená trvalé kontroly 

a dozor nezávislého zkušebního institutu. Tomuto externímu bezpečnostnímu dohledu 

jsme rádi k dispozici. 

RAL (německý institut pro záruku kvality a bezpečnosti) má za úkol zajistit vysokou 

kvalitu produktů a služeb. 

-  META výrobky jsou opatřeny značkou GS, a jsou pravidelně kontrolovány a zkoušeny 

nezávislým zkušebním úřadem MPA v Dortmundu.

- META výrobky splňují BGR 234 požadavky na provoz a bezpečnost obchodu. 

- META je odborný svařovací závod s výrobní kvalifikací třídy D dle DIN 18800 díl 7. 

Tato kvalifikace označuje, že META smí v procesu produkce užívat plně mechanizované 

i automatizované svařování jakož i výrobní postupy.

- Všichni svářeči, kteří pracují u Mety, mají platné svářečské zkoušky s certifikátem 

dle EN 287. 

Investice do budoucnosti - 
Meta disponuje nejmodernějším 
technickým vybavením

META znamená...

Důvod proč si vybrat regály META



jedno-
patrové
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Ať už jen pár řad polic nebo vícepatrový sklad - 

META má pro Vás řešení ...

Následující tabulka poskytuje přehled o policových produktech 

a doporučuje pro jaký typ skladu nebo provozu jsou vhodné. 

META policové systémy nemusí být kombinovány pouze navzájem, 

mohou být rozšířeny o regály paletové, konzolové, pojezdové 

a ocelové plošiny.

Meta systémová analýza

 Nic nestojí jen samo o sobě

  Policové systémy META: lze kombinovat variabilně,

bezpečně a výhodně

tří-
patrové 

dvou-
patrové

META FIX®

Strana 42

META CLIP®

META CLIP® 
Zásuvný regál
pro malé zatížení
Nosnost police: 
až 400 kg
Nosnost sloupce: 
do 3700 kg

META FIX® 
Šroubovaný regál 
pro malé zatížení
Nosnost police: 
až 400 kg
Nosnost sloupce: 
do 1460 kg

META CLIP® 

SPEZIAL
META 
SPEED-RACK®

META 
MINI-RACK® META CLIP®

META CLIP®

META CLIP®

META CLIP®

META CLIP®

META 
HIGH-CLIP®

META CLIP® Spezial
Speciální zásuvný 
regál pro objemné 
zboží
Nosnost police: 
až 400 kg
Nosnost sloupce: 
do 2400 kg

META MINI-RACK® 
Široko-rozpětní 
regál na objemné 
a těžké zatížení
Nosnost police: 
až 600 kg
Nosnost sloupce: 
do 4600 kg

META HIGH-CLIP®

Regál vhodný i pro 
vyšší čtyřstupňové
struktury

META CLIP® 
Zásuvný regál vhodný pro dva i tři stupně 
struktur

META SPEED-RACK® 
Široko-rozpětní 
regál na lehké až 
střední zatížení
Nosnost police: 
až 600 kg
Nosnost sloupce: 
do 4600 kg

Od strany 6 Od strany 18 Strana 46–47 Strana 43–45 Strana 34–35



Meta plánování 

Plánování, výroba, dodávka a montáž - vše na jednom místě.
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Plánování 

Rádi Vám poradíme při výběru správných regálů nebo s optimálními 

kombinacemi různých regálových systémů. Naši zaměstnanci se 

orientují v mnoha odvětvích a  rádi Vám navrhnou individuální 

řešení pro Vaše skladovací prostory. 

Projektoví inženýři Vám s potěšením vypracují individuální návrh 

projektu. 

Díky našim aktuálním kreslícím programům, můžeme zákazníkovi 

poskytnout specifické CAD výkresy.

Plánování, výroba, dodávka a montáž - vše z jednoho 

místa. 



META police

Vlastnosti a funkce META polic
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S 100
police

V 150 / V 230
police

L 80
police

kancelářská 
COMPACT 
police

MS 230 + 
330 II police

 Trvanlivost: vysoká vzhledem ke kvalitě použitých materiálů: 

konstrukční ocel DIN EN 10147 s kontrolou kvality

 Bezpečnost: bezpečnostní drážky na hlubokých okrajích

 Multi-funkce: 50 mm rozteč děrování otvorů pro širokou škálu použitelného 

příslušenství (výjimka: META L 80 Police, COMPACT kancelář police)

 Provedení: META police jsou k dispozici v pozinkované verzi, 

nebo také v komaxitové (vypalovaná prášková barva).

Pozinkované police mají optimální ochranu proti korozi.

Komaxitový materiál poskytuje optimální odolnost proti oděru a nejvyšší možnou 

kvalitu povrchu. 

 META police family:

- L 80 police - police s malým zatížením, nosnost 80 kg bez dělicí otvorů, s podélným 

kanálkem ve tvaru M, s pěti ohyby, stohovatelná, výška hrany 25 mm 

- S 100 police s lehkým zatížením, nosnost 100 kg, s otvory pro děliče 

a s bezpečnostním ohybem, police je dutá - výška hrany 40 mm

- V 150 / V 230 police - středně-těžce zatížitelné průmyslové police se zatížením 

150 až 230 kg podpěry mohou být přidány ke zvýšení zátěže nebo snížení vyklenutí, 

jsou stohovatelné a mají otvory pro děliče, výška hrany 40 mm

- MS 230 + 330 police - vysoce zatížitelné police s podporami může pojmout až 

400 kg, s otvory pro děliče, jsou stohovatelné, výška hrany 40 mm

- Office COMPACT Police - kancelářská police s nosností 80–100 kg bez dělicí otvorů, 

stohovatelná, výška hrany 25 mm

... ta pravá police pro každé použití!
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Meta police

Využití v praxi



Zadní drátěná 
stěna

Základní regál Přídavný regál

Přední lišta 
na sypký mate-
riál 

Průběžná 
přepážka

Soklová lišta 

Přihrádka 
na sypký materiál 
s přepážkami

Krycí police

Plastové 
zásobníky

META CLIP® zásuvné policové regály

Popis systému / příslušenství 
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K

META CLIP® regál - dvousložkový systém

Skládá se jen ze dvou základních komponentů (rámy a police), které vytváří komplexní regálové řady pro všechna uplatnění skladování 

malých dílů (např. sklady náhradních dílů, příruční sklady v průmyslu a dílnách, prodejní sklady v odborných velkoobchodech)



Zadní plná
stěna

Plný rám Dvoukřídlé 
dveře 

Soklová lišta

Zásuvka vysoká 
200 mm

Zásuvka vysoká 
100 mm

Varianty rámů

Kompletně rozložené rámy 
= META CLIP® S3

-  cenově výhodná varianta, 
rychlá montáž  bez nářadí 

Předmontované rámy 
= zajištěné rámy

á
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 Police nastavitelná po 25 mm pro variabilní přizpůsobení skladovacích podmínek

 Police děrovaná po 50 mm pro instalaci oddělovacích přepážek nebo dělících mřížek 

(s vyjímkou 80kg polic)

 Snadná montáž zasouváním rychlá montáž bez nářadí

 Povrch pozinkovaná nebo práškově lakovaná RAL 7035 světle šedá

 Nosnost jednotlivých polic do 400 kg1) Nosnost pole do 3,700 kg2)

Data na první pohled

 Možnosti rozměrů:

Standardní výška rámů: 

2.000, 2.200, 2.500, 3.000, 3.500, 

4.000, 4.300, 4.500 mm

Standardní hloubka rámů: 

300, 400, 500, 600, 800 mm

Standardní délka: 

750, 1.000, 1.250, 1.300 mm

1) s rovnoměrně rozloženým zatížením      2) údaje pro zatížení pole platí pro regálové řady se 3 a více polí  



META CLIP® zásuvné policové regály

Rychle smontovatelné bez nářadí

Rychlá montáž bez použití nářadí 

Se snadnou montáží, kterou nabízí  META CLIP® regály, sklady 

sestavíte rychle, pohodlně a bezpečně. Nemusíte čekat s ukládáním 

Vašeho materiálu. 

Už žádné dotahování šroubů - okamžitě v provozu!

Vícepatrové regály se nijak výrazně neliší od základních. 

K sestavení schodů, mezipater a uliček jsou využity stejné regálové 

bloky. META a její montážní tým zajišťuje individuální komplexní 

servis - rychle, profesionálně a bezpečně! 

Krok1: Připojte patku 
k rámu

Krok2: Vložte policové 
háčky

Krok3: Vložte police 
na háčky

Krok 4: Připojte diagonální 
výztuhu a nápínáky 
a vyztužte regál  

Krok 5: Hotovo!
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Přihrádka pro sypký materiál

Soklová lišta

... více o příslušenství v META 

objednávkovém katalogu

Dělící mřížky volně stojící

Výsuvná police

Šatní tyč včetně příčných uložení

Přepážky průběžné

Podélná výztuha 

Výplňová lišta

Přepážky volně stojící

Popisové lišty

Zadní dorazová lišta
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Příslušenství META zajišťuje všestrannost, vysokou flexibilitu a je snadno smontovatelné. 

Slouží k ukládání různých materiálů. Jednotlivé části policových systémů můžete kdykoliv 

změnit. Praktická je zejména libovolná nastavitelnost úrovně polic. Dokonce i poté, co je 

policový systém sestaven a v provozu, může se s policemi manipulovat. V takovém případě 

je lze bez problémů posunout o 25mm v libovolném směru. 

  Nabídka příslušenství -

řešení pro všechny případy

META CLIP® zásuvné policové regály

Variabilní využití a rozsáhlé systémové příslušenství

Díky své rozsáhlé řadě příslušenství, se 

můžou META policové systémy optimálně 

přizpůsobit materiálům, které chcete 

uložit. Tyto regálové systémy můžou být 

použity ve všech oblastech průmyslu, 

podnikání i v malých obchodech.
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META CLIP® zásuvný regál 

Různé aplikace a rozsáhlé systémové příslušenství

Přihrádky na sypký materiál s dělícími 
lištami a volně stojícími přepážkami

Rámy s euroděrovanou stěnou a háčky Rámy s drátěnými přepážkami 
a euroděrovanými stěnami 
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Vlevo: přihrádka na sypký materiál s pře-
pážkami Vpravo: dělící mřížky volně stojící

Přihrádky s průběžnými přepážkami

Uzamykatelné dveře jsou dostupné ve výškách 2000, 1000 a 500 mm (1/1,  1,2 a 1/4 dveře)

Police s přepážkami a hladkými rámy

Výškově nastavitelné police pro různé velikosti krabic, se zadní drátěnou stěnou

Vše pod kontrolou - od nejmenšího 

šroubu až po objemné náhradní díly

META CLIP® policové systémy zajistí 

uspořádanost ve skladech všech odvětví. 

Díky možnostem vybavení splní všechny 

požadavky.

Systém příslušenství je promyšlený 

do nejmenšího detailu a zajišťuje, 

aby META CLIP® policové systémy měli 

téměř univerzální využití.
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META CLIP® zásuvný regál 

Univerzální aplikace a rozsáhlé systémové příslušenství ...

Výfukové systémy přehledně uspořádané 
a rozdělené pomocí oddělovacích tyčí

Tato META ocelová plošina nabízí prostor 
pro 8 kancelářských místností

Menší díly jsou skladovány optimálně META CLIP® 
regálech

Automobilová skla uskladněná 
v konzolovém regálu

Toto třípatrové skladovací středisko na prostoru 
1250 m2 poskytuje mnoho skladovacího místa

Uskladnění sudů

Otevřený sklad s dvoupatrovým META CLIP® systémem je přizpůsoben požadavkům zákazníků - všechny cesty ke zboží jsou snadné a přehledné.   
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Objemné díly mohou být uloženy na široký policích META CLIP®, ze kterých jsou zaměstnancům 
kdykoliv k dispozici

... řešení pro automobilový obchod (a jiná odvětví)

Skladování baterií a jiného rizikového 
zboží na policích se záchytnými vanami

META CLIP® Euro děrované stěny 
s volně umístitelnými háčky, 
na které lze zavěsit různý 
materiál v různých pozicích

META CLIP® zásuvný systém 
má mnoho možností a může 
se snadno a rychle přizpůsobit

Speciální požadavky si vyžadují speciální řešení. Například automobilové náhradní díly: 

na skladech s tímto zbožím bývají blatníky, části výfukového potrubí, pneumatiky a kola. 

Široká škála tvarů a velikostí těchto náhradních dílů je nedovoluje stohovat na sobě. 

META CLIP® Special regály poskytují optimální řešení pro ukládání v tomto odvětví. Spolu se 

správně zvoleným příslušenstvím zajistí řádné skladování pro velké a neskladné díly. 

META CLIP® Special lze bez problému kombinovat s dalšími META CLIP® regály.
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META CLIP® zásuvný regál 

Praktické řešení pro stacionární skladování · regály na pneumatiky a kola 

Příklad uskladnění kol a pneumatik na META CLIP® regálech - ekonomicky velmi výhodná varianta  

Pneumatiky a kola jsou uloženy přehledně na speciálních podpůrných nosnících 

Disky kol jsou drženy speciálními 
podpůrnými nosníky 
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META CLIP® zásuvný regál

 regály na pneumatiky META MULTIBLOC®

Obrovsky prostorově úsporný: META MULTIBLOC® "pneuhotel" si pravidelně nachází 
1000 zákazníků s okamžitým přístupem k jejich uloženým pneumatikám

Každá pneumatika jen čeká na správné 

kolo!

META MULTIBLOC® Mobile "pneuhotel" je 

optimálním řešením pro ukládání většího 

množství pneumatik přehledně v nejmenším 

možném prostoru. Letní i zimní pneumatiky 

zákazníků jsou bezpečně uloženy 

na zvláštních nosnících a mohou být vzaty 

v kterékoli době, pokud to momentální 

situace vyžaduje.

Disky s pneumatikami jsou uskladněny na  
speciálních nosnících
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META CLIP® Vybavení prodejny

Regálové moduly, skříňové moduly a zařízení skladů 

Archivace dokumentů a seznamů

Plastové krabičky pro zásuvky

Výrobní zařízení je cenné a nářadí je drahé. Když se nepoužívá mělo by být bezpečně 

uloženo a uzamčeno. Sklad je uzavřený pracovní prostor, který má chránit tyto cennosti, 

a proto by měl být odpovídajícím způsobem vybaven.

 Ideální pro vybavování uzavřených pracovních prostor, např. dílen, skladů a prodejen 

 Téměř neomezené možnosti, a to spojením jednotlivých modulů META CLIP® systému

 Rozsáhlé příslušenství umožňující přizpůsobit se Vašim požadavkům

 Snadno integrovatelné s komplexními regálovými systémy 

 Police jsou perforované otvory 50 mm pro libovolné osazení příslušenství
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META CLIP® skříňové moduly

řešení pro každý účel
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META COMPACT® kancelářské regály

Uspořádání v kanceláři a archivu

Zásuvné kancelářské regály - osvědčená 
kvalita a především přijatelné ceny

Kancelářské a archivní regály také 
naleznou své místo ve výrobním skladu

Zásuvné kancelářské regály - stačí sestavit 
dohromady a jsou připraveny k použití 
- k dispozici s rozsáhlým příslušenstvím

Kancelářská regálová stěna - může být 
plánována pro individuální kancelář

Šroubované, montované nebo speciální regály ...

  META COMPACT® šroubované regály

Cenově vhodný doplněk pro každou kancelář. Šroubovaný systém „klasicky“ mezi regály, 

splňuje dokonale Vaše očekávání. Je nekomplikovaný a rychle smontovatelný. 

Uzlové spojky nabízí vysokou stabilitu regálů. Prášková, světle šedá barva je odolná proti 

poškrábání a má dlouhou životnost.

Program kancelářských regálů nabízí také příslušenství jako např. zarážku na knihy nebo 

posuvnou přihrádku atd. To vše za atraktivní cenu.

  META COMPACT® zásuvné regály

Dokonce i "méně zruční" zvládnou bez obtíží sestavit jakýkoliv regál ze zásuvného 

systému. Bez montážního klíče, jen zasunout - a je hotovo! Snadněji už to nelze! 

A tak je vše v kanceláři nebo archivu, v okamžiku, přehledně uspořádané. Tak jako vždy 

nabízí META osvědčená know-how řešení s větší nosností a vyšší kapacitou.



META COMPACT® montované skříně - 
na závěsné složky

META COMPACT® závěsné pořadače -
optimální pro závěsné desky

META COMPACT® regály na závěsné 
pořadače - upevnění pořadače 
na speciální lištu

META MULTIBLOC® 

mobilní regály pro kancelář a archiv

 100% nárust skladové kapacity

 50% větší užitná plocha

 Nižší náklady na úložný prostor 

ve srovnání s konvenčními regály

 Přístup k jednotlivým místům 

s maximálním využitím prostoru

 Manuální ovládání

 Převodový poměr 1:3000 tzn. snadná 

manipulace i pro dítě
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META CLIP® jednopatrový

s plochou pro víceúrovňové skladování 

META CLIP® skladovací systém s vyvýšenou plošinou pro víceúrovňové 
skladování 

 Využití kubatury místnosti pro skladování 

v dalších výškových úrovních. 
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META CLIP® 2-patrový

Dvojnásobný skladovací prostor

  S dvoupatrovým regálovým systémem zdvojnásobíte skladovací prostory. 

Výhodné řešení jak získat na stejné ploše skladu více prostoru 

pro Vaše produkty. 
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META CLIP® 2-patrový

Dvojnásobný skladovací prostor

 Ať už se jedná o 1,2 nebo 3 patrový systém, každý regál může být sestaven 

individuálně podle přání zákazníka.  
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Tento META CLIP® policový systém je rozšířen o 2 vrstvy nahoru na jedné straně a o 3 vrstvy na straně druhé

META CLIP® 2-patrový

Úložný prostor zdvojnásoben dalším podlažím
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META CLIP® 3-patrový 

Optimální vybavení skladu

Perfektně organizovaný sklad 

= žádný stres!

Regálové systémy META nabízí rychlý 

a bezpečný přístup k Vašemu zboží, 

jež se odráží na pohodovém provozu 

skladu. 

META CLIP® zajišťuje velký úložný 

prostor na malé ploše. Buďte úspěšní - 

neplýtvejte místem. 

3-patrové skladové zařízení v automobilním průmyslu

Otočné, zvedací zábradlí zajišťuje 
bezpečnost ve skladu



Pouze bezpečné fungování zajistí hladký 

chod skladu a radikálně zlepší motivaci 

pracovníků. META CLIP® policové 

systémy jsou navrženy tak, aby byly 

ergonomické a poskytovaly nejvyšší 

provozní bezpečnost. 

Pro tohoto regionálního dodavatele byla navrhnuta 5.65 m vysoká třípatrová konstrukce 
META CLIP® s více než 1600 policemi

Pro zajištění hladkého průběhu činnosti, byly 2 kanceláře a prodejní pult integrovány 
do policového systému
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 Podlaží jsou spojené výtahem, bezpečným schodištěm 

a nebo posuvnými pásovými systémy
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META CLIP® zásuvný regál

Kombinace s ostatními META regály

Pestrobarevný META CLIP® policový systém lemuje META MULTIPAL® regály na kabelové 
bubny a META MULTISTRONG® konzolové regály

Různé systémy META je možné kombinovat k nalezení vlastního skladového řešení!

META CLIP® zásuvný regál lze vždy kombinovat s jinými META systémy. 

To vytváří ještě více individuální designové možnosti! 

Například, META MULTIPAL® Paletové regály nebo META MULTISTRONG® Konzolové 

regály mohou být přidány k policový systémům. Regálové systémy namontované 

na META MULTIBLOC® vytvoří ještě více prostoru.
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  Různé typy regálů META - 

výborně kombinovatelné.

Skladování palet pomocí regálu 
META MULTIPAL®

META CLIP® policový systém optimálně 
integrován v místnosti, s přisazeným 
systémem META MULTIPAL® na paletové 
regály a předávacím místem

META CLIP® policový systém v kombinaci s META MULTIBLOC® 
pojezdovými regály zde ukazuje skladování prádla ve velkém měřítku 
- 100% nárůst skladovacích kapacit s použitými pojezdovými regály 
META.

META CLIP® policový systém se systémem 
META MULTIPAL® na paletové regály a integrovaným 
předávacím místem pro paletu 
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Sklad má světlou plochu 900 m2 a je rozdělen téměř kvadraticky. Tento sklad s ruční přípravou 
objednávek je vybaven třípatrovou konstrukcí META HIGH-CLIP®

Ve skladu je bezpečnost vždy prioritou - 
zde ji zajišťuje zábradlí a překlápěcí 
branka META

META HIGH-CLIP® vícepatrové skladování ...  

Pokud délka x šířka neposkytuje dostatek prostoru, zkuste přidat výšku
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META HIGH-CLIP® je na vyžádání také 
dostupný jako automatický sklad malých dílů

Více skladovací plochy na co nejmenším prostoru!

Nosný profil kombinovaný s praxí ověřenou policí META jsou základními stavebními kameny 

pro systém vysokých regálů META HIGH CLIP®. 

 Optimální využití výšky místnosti - až 12 m 

 100 % využití šířky polic

 Hloubka polic od 300–800 mm

 Šířka police 1000 nebo 1300 mm 

 Police se nasazují (zavěšují) 

 Police přestavitelné v rastru 25 mm 

  Rozložitelné rámy k optimalizaci 

transportu 

 Předmontáž rámů na přání 

 Nosnost police od 80 do 400 kg 

 Nosnost sloupce až 7,5 tuny

 Povrch: pozinkovaný nebo práškově 

 lakovaný dle barevné škály RAL  

 Až 5-patrová konstrukce

 Přestavitelnost polic v rastru 25 mm

... Výškové policové regály & automatický sklad malých dílů

META HIGH-CLIP® systém 

Patrová policová konstrukce Výškový policový regál Automatický sklad malých dílů
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Šikmé police a válečkové regály

Jasný přehled a optimální přístup k přepravkám a krabicím

META CLIP® šikmé police jsou ideální pro skladování krabic a přepravek, zboží sjede automaticky 
k odebírací straně 

META CLIP® se šikmými policemi:

 Velmi dobrý poměr cena - výkon!

 Zvláště vhodný pro zboží v krabicích (např. šrouby) nebo také pro skladování malých dílů 

v plastových boxech

 Velmi jednoduchá a rychlá montáž

 Pomocí dodávaných vestavěných oddělovačů může být zboží v jednotlivých drahách 

seřezeno podle velikosti (rastr děrování 50mm) 

 Flexibilní přestavitelnost polic v rastru 25 mm 

 K dostání také jako dvojitý regál 

 Zlepšení přístupu ke skladovanému zboží

 Optimální přehled stavu zásob - je ihned znatelné, kde dochází zásoba zboží

 Skladované zboží, jako např. kartony, sklouzne automaticky k odebírací straně

Šikmé nebo válečkové police nabízí 

jasný přehled a optimální 

dostupnost ke zboží. 

Nejlepší cesta k přístupnosti zboží. 

Pokud je krabice (např. balení se šrouby) 

prázdná, je odebrána a další se 

automaticky posune dolů. Tento systém 

Vám poskytuje optimální přehled 

na všech úrovních skladu - okamžitě 

vidíte co je třeba doplnit. 

META CLIP® S3 šikmé police

META CLIP® S3 komplet se šikmými 
policemi s drátěnými oddělovači
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Šikmé police a válečkové regály

Výborný přehled  & snadný přístup ke krabicím a kartonům

META MINI-RACK® válečkové regály, zboží je odebíráno obsluhou

META MINI-RACK® válečkové regály:

 Velmi dobrý poměr cena - výkon!

 Každá úroveň obsahuje 8 válečkových lišt

 Válečkové lišty je možné doplnit (podle váhy a objemu 

skladovaného zboží) oddělovacími lištami

 Horní patro je výškově využitelné bez omezení

 Zboží se v regálu pohybuje samostatně po válečkových lištách 

k odebírací straně

 FiFo princip (First-in/First out) - první dovnitř, první ven

 Válečkové police jsou přestavitelné v rastru 50 mm

 Nízká zarážková lišta na odebírací straně umožňuje velice 

jednoduché vyjmutí kartonů a plastových krabic

META MINI-RACK® válečkové regály
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META CLIP® vybavení specializovaných prodejen

Je to obchod a jeho vybavení, které prodává!

Správně prezentovat - lépe prodávat!

Konečné rozhodnutí o nákupu udělá zákazník až v prodejně. A  právě ve specializovaných 

prodejnách se ukazuje, jak důležité jsou vyspělé prezentační techniky - regály. META zaříze-

ní specializovaných prodejen jsou úspěšná. 

Příklady:

 Ve (velko) obchodech se stroji a nářadím, sanitární technikou a prodejních skladech.

Díky tomu máte pro své zákazníky vždy řešení na skladě!
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META Markt je koncept pro vybavení specializovaných prodejen.

Tradiční prodejní formy ztrácejí v konkurenčním prostředí význam. Kdo se nepřizpůsobí 

novým pravidlům na trhu, prohrává. 

 META Markt znamená: více úspěchu na trhu díky svobodnému sestavení odborné 

prodejny jak ve formě tak v povrchové úpravě (barevnosti) a tím zatraktivnění zboží 

i nákupu samotného. 

 Meta Markt: analýza, poradenství, projektování, dodávky a montáž firmou META 

ve spolupráci s architekty, zákazníkem i projektanty.
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META zařízení specializovaných prodejen

Je to obchod a jeho vybavení, kdo prodává!

Zákazník má přehled v uličkách a zároveň 
vidí i do zadního skladu

Tento vícepatrový policový systém umožňuje ukládání široké škály zboží od průmyslového zboží, 
přes zboží osobní ochrany, strojů, nářadí až po pracovní oděvy

Nebezpečné zboží je označeno piktogramy
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META FIX® šroubovaný regál

Cenově výhodná nabídka šroubovaného regálu pro pevnou instalaci

 Klasická pevná instalace jednotlivých regálových polí nebo řad

 Lehká montáž: sešroubování provedete velmi lehce prostřednictvím imbusového klíče 

na vnější straně

Oboustranně obslužné 

 Police se systémovým děrováním v rastru 50 mm k upevnění dělících přepážek 

nebo dělících mřížek (s výjimkou 80 kg polic) 

 Zjednodušení montáže uzlových spojek se zabudovanými závity a šrouby se 

zapuštěnou šestihrannou hlavou 

 Možnosti rozměrů: 

Standardní výška: 2.000, 2.500, 3.000 mm

Standardní hloubka: 300, 400, 500, 600, 800 mm

Standardní délka: 1.000 mm

 Nosnost jednotlivých polic: do 400 kg1)

 Nosnost pole do 1.460 kg1) 2)

Místo vyztužení uzlovými spojkami 
a šrouby se zapuštěnou hlavou

Police uchycená šrouby se zapuštěnou 
hlavou a matkami
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META MINI-RACK® regál s velkým odstupem rámů

více ložné plochy pro těžké, neskladné díly ...

 Alternativa k paletovým regálům

 Velkoplošné skladovací možnosti pro neskladné díly, zvláště velké a/nebo těžké zboží

 Uskladnění naležato nebo nastojato

 Příklad začlenění do systému: možnost integrace do patrové konstrukce META CLIP®: 

v přízemí META MINI-RACK® pro rozměrné a těžké díly, v patře regály META CLIP® pro 

skladování drobnějších dílů

 Regál pro všechna využití - vhodný pro všechny obory

 Police nastavitelné v rastru od 50 mm

 Stavitelné podélníky děrované v rastru 200 mm pro nasazení oddělovacích oblouků 

 Rozměry:

Standardní výška: 2.200, 2.500, 3.000 mm

Standardní hloubka: 650, 800, 1.050 mm

Standardní šířka: 1.400, 1.800, 2.200, 2.600 mm

 Nosnost jednotlivých polic: do 600 kg1)

 Nosnost pole: do 4.600 kg1) 2)

 Povrch: pozink nebo dodatečně práškově lakovaná 

  RAL 7035 světle šedá

s dřevotřískou

s ocelovými panely

Rámy

Základní regál Přídavný regál Přídavný regál

Oddělovací 
oblouky

Stavitelné 
podélníky

Oddělovací 
tyče

Vložené
dřevotřískové 
police

Oddělovací 
oblouk

Oddělovací 
oblouk

Vložené ocelové 
panely

 Příklady na straně 44–45

1) s rovnoměrně rozloženým zatížením     2) údaje pro zatížení pole platí pro regálové řady se 3 a více poli 
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META MINI-RACK® regál s velkým odstupem rámů

univerzální a praktické řešení 

META MINI-RACK®

Velké, neskladné a těžké produkty jsou nejlépe uloženy v regálu s velkým odstupem rámů - 

META MINIRACK®. Zatížení polic do 600 kg a sloupců do 4.600 kg vypovídají sami o sobě. 

Velkoprostorová odkládací plocha zjednodušuje a ulehčuje vyskladňování. Tento regál může 

být integrován i do META CLIP® patrové regálové konstrukce. Tato a mnoho dalších 

kombinačních možností dělají z MINI-RACKu regál, který je „doma“ ve všech oborech. 

META MINI-RACK® - regály pro dlouhé, 
objemné nebo těžké zboží
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META MINI-RACK® 
regály na sudy se záchytnou vanou
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META SPEED-RACK® regál s velkým odstupem rámů

Zásuvný regál s velkým odstupem rámů -  pro lehké až středně těžké a neskladné věci...

META SPEED-RACK® regál s velkým odstupem rámů

 Konstrukčně jednoduchý regál s velkým odstupem rámů s rovnoramenným, symet-

rickým úhlovým profilem

 Jednoduchá stavba díky zásuvné montáži

 Variabilní možnosti rozestavění díky konstrukci která obsahuje pouze základní regály, 

zvláštně příznivý pro uživatele při plánování 

 Výškově stavitelné police v rastru 50 mm

 Zaoblené hrany

 2 podkladní profily pod každou polici

 Možnost ukotvení do podlahy

 Povrchová úprava: profily a nosníky pozinkované

 Rozměry:

Standardní výška: 1.970, 2.470, 2.970 mm

Standardní hloubka: 400, 600, 800 mm

Standardní šířka: 1.700, 2.000, 2.500 mm

 Nosnost jednotlivých polic: do 500 kg1)

 Nosnost pole: do 3.000 kg1) 2)

 Povrch:  pozink

META SPEED-RACK® s dřevotřískou

META SPEED-RACK® s ocelovými panely

Snadno a rychle smontovatelné 
pomocí gumové paličky

1) s rovnoměrně rozloženým zatížením     2) údaje pro zatížení pole platí pro regálové řady se 3 a více poli 
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Meta Vám nabízí mnohem víc... 
Nevíme co chcete skladovat, ale jsme si jisti, 
že pro Vás najdeme řešení!

Další informace a katalogy jsou k dispozici 

na vyžádání - rychle a bez poplatku!

Prosím kontaktujte nás! 

Revize regálů 

Kancelářské regály 
- objednávkový katalog 

Skladovací systémy 
- objednávkový katalog

Pojezdové regály 

Konzolové regály

Paletové regály

Policové systémy/plošiny

www.meta-online.cz

Prosím kontaktujte nás! 


