technická pøíruèka
pro uivatele
obchodního zaøízení OZAP

OZT-obchodní zaøízení Touim a.s.
Plzeòská 388
364 13 Touim
tel.: (00420) 353 312 456
fax: (00420) 353 312 455, 353 312 483
http://www.ozap.cz
e-mail:ozap@ozap.cz

OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ
uspoøádání jednotlivých stran
technické pøíruèky

Technická pøíruèka je urèena ke snadné a rychlé orientaci
v prvcích obchodního zaøízení. Zjednoduší návrh zaøízení
do urèeného prostoru s ohledem na optimální zpùsob vystavení zboí. Usnadní orientaci v zakoupeném obchodním
zaøízení a poskytne informace potøebné k montái.

skupina prvkù

název produktu

název skupiny prvkù

6

základní rozmìry
(cm)
délka
L

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

šíøka
Š

výška
V

èíslo prvku

povrchová
úprava
(materiál)

(typ obchodního
zaøízení)

police a zásobníky na knihy,
CD, AUDIO a VIDEO

konstrukèní uzel
(sestava upøesòující
pouití prvkù)

konstrukèní uzel:
1/ stojina, 2/ zadní panel plný,
3/ zásobník se zásuvkovou vlokou,
4/ zásobník VIDEO

název prvku

1
2
4
3

(upøesòuje konstrukci
a pouití prvku)
zásobník VIDEO
pìtiøadový kovový zásobník
se speciálními konzolami
(dodáváno v rozloeném
stavu jako soubor
7-mi komponentù)

materiálový kód

100,0

35,0

93,5

1451400

01

L

(upøesnìní materiálu
èi povrchové úpravy)

èíslo prvku
V

(objednací èíslo výrobku)

prostorové zobrazení prvku
(axonometrický pohled
se základními rozmìry)

základní rozmìry prvku
Š

34

185

dodávaný spojovací materiál:
šroub M4 x 8

identifikaèní adresa
- 2 ks
SU5/6/09

detail skupiny prvkù

(umoòuje rychlou
orientaci v databázi
prvkù )

spojovací materiál

(axonometrický pohled
upøesòující pouití prvkù)

(nezbytná souèást vybraných
prvkù zajišující jejich funkènost)

detail prvku
(pohled s upøesòujícími
rozmìry)

OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ
Prostorové zobrazení prvku (axonometrický pohled
se základními rozmìry) je vdy doplnìno minimálnì jedním
z následujících rozmìrù:
délka “L“

šíøka “Š”

základní rozmìry prvkù

výška “V”

POZNÁMKA: v prostorovém zobrazení prvku jsou základní rozmìry uvádìny v centimetrech, u detailu prvku
(pohled s upøesòujícími rozmìry) v milimetrech.

OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ
Spoleènost OZT, vyrábìjící obchodní zaøízení pod znaèkou OZAP, vychází celou dobu své existence z vlastní
konstrukce. Vývoj a výroba jednotlivých prvkù sleduje dosaení vysoké míry uitných vlastností, dlouhé ivotnosti a moderního designu. Kvalitní technologické zázemí, konstrukèní
øešení jednotlivých prvkù a systém kontroly jakosti umoòuje
výrobu s vysokou pøesností, zaruèující snadnou montá.
Základní konstrukèní materiál tvoøí válcovaná ocel. Doplòujícími materiály jsou sklo, plast, guma, nerezová ocel a døevo (pøírodní èi ve formì lamina,...).
Technologie nanášení práškových barev dodává výrobkùm
kvalitní povrch s vysokou odolností proti otìru a splòuje
pøísná hygienická kritéria.

materiály a povrchová úprava
01 prášková barva (standardním barevným
02
03
04
05
06
07
08
09
10

odstínem je RAL 9219 - bílá polomat
galvanicky pokoveno
sklo (èiré, matné)
nerezový materiál
plast (èirý, bílý)
guma
døevo (pøírodní, proutí)
zrcadlo (sklenìné)
plexisklo
døevo (lamino, døevotøíska)

OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ
Základním barevným odstínem je RAL 9219.
POZNÁMKA: katalogové ceny prvkù jsou stanoveny pro nástøik tímto odstínem - POZOR - dodávku prvkù
v jiných barevných odstínech je nutné vdy
konzultovat s výrobcem.
RAL 9219

standardní a doplòková barevnost

standardní odstín

bílá polomat
(pure white)
RAL 1003

doplòkové odstíny

RAL 1015
RAL 1023

RAL 3002

signální lutá
(signal yellow)
RAL 3020

RAL 2003
slonová kost
(light ivory)
dopravní lutá
(traffic yellow)
pastelová oranová
RAL 5002 (pastel orange)

RAL 4005
karmínová èervená
(carmine red)
dopravní èervená
(traffic red)
RAL 6018
RAL 6024

RAL 5010
fialová
(blue lilac)
RAL 6029

námoønická modø
(ultramarine blue)
enciánová modrá
(gentian blue)
RAL 7035

lutozelená
(yellow green)
dopravní zelená
(traffic green)
RAL 9005
mátová zelená
(mint green)
RAL 9005

sytá èerná
(deep black)
èerná jemná textura

RAL 8011

svìtlá šedá
(light grey)
oøechová hnìdá
(nut brown)

POZNÁMKA: barevná úprava vodorovných linií
(èelo soklu, èelo zastøešení a boènice
zastøešení) zvýrazní celkový dojem
regálové sestavy v prostoru.

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
pùdorysné rozmìry základních
konstrukèních uzlù

Pøi návrhu plošného a prostorového uspoøádání jednotlivých modulù regálových sestav je nutné vycházet z rozmìrù
základních konstrukèních uzlù (pøístìnný, oboustranný,
koutový a rohový regál).
Úloné plochy šíøek 60 a 70cm
konstrukèní uzel:
vzniknou sloením ze samostatných polic. stojina s jednou výplní (pøístìnný regál)
POZNÁMKA: rozmìry jsou uvedeny
v centimetrech

pøístìnný regál
POZNÁMKA: rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40 70cm

79,5

59,5

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm

69,5

49,5

pøístìnný regál (se stojinami 80x30mm)

77,5

67,5

47,5
výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm

57,5

pøístìnný regál(se stojinami 60x30mm)

Stavebnicový univerzální regálový systém SU5 je standardnì vyrábìn ve ètyøech základních modulech:

a) 62,5cm

b) 100,0cm

c) 125,0cm

Kombinací základních modulù pøi návrhu
regálových sestav lze docílit optimálního
vyuití plochy a prostoru vybavovaného
objektu.

d) 133,0cm

konstrukèní uzel:
stojina se dvìma výplnìmi (oboustranný regál)

oboustranný regál
POZNÁMKA: rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40 70cm
oboustranný regál (se stojinami 60x30mm)

151

131

91

111

149

129

109

89
výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm

oboustranný regál (se stojinami 80x30mm)
výplò 700mm
výplò 600mm
výplò 500mm
výplò 400mm

výplò 700mm
výplò 600mm
výplò 500mm
výplò 400mm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm
výplò 700mm

Oboustranný regál nahrazuje sestavu dvou pøístìnných regálù stojících zády k sobì. Konstrukèní øešení
se spoleènou stojinou zvyšuje stabilitu sestavy a sniuje velikost zastavìné plochy pøi zachování stejných uitných
vlastností. Schemata zobrazují situace, které nastanou v pøípadech, kdy na obou stranách regálu navrhneme
výplnì stejné šíøky. Další rozmìrové varianty získáme kombinací výplní rùzných šíøek na jednotlivých stranách
oboustranného regálu.

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
Koutový (vnitøní) a rohový (vnìjší) regál umoòují plynulé
spojení dvou sestav svírajících úhel 90°.
koutový

rohový

pùdorysné rozmìry základních
konstrukèních uzlù

konstrukèní uzel:
stojina s jednou výplní (koutový regál)

koutový regál
POZNÁMKA: rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40 60cm

koutový regál (se stojinami 60x30mm)

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm

ètverec 70x70cm
(platí pro všechny
šíøky výplní)

koutový regál (se stojinami 80x30mm)

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm

ètverec 72x72cm
(platí pro všechny
šíøky výplní)

konstrukèní uzel:
stojina rohová 90° se dvìma výplnìmi (rohový regál)

rohový regál
Základ rohového regálu tvoøí vdy
stojina rohová 90° (stojinami 60x30mm
a 80x30mm rozumìj stojiny v sousedních
modulech).
POZNÁMKA: rozmezí šíøek základové
police (na výplních)
je 40 60cm
rohový regál (se stojinami 60x30mm)

rohový regál (se stojinami 80x30mm)

ètverec 47,5x47,5cm (výplò 400mm)
ètverec 57,5x57,5cm (výplò 500mm)
ètverec 67,5x67,5cm (výplò 600mm)

ètverec 49,5x49,5cm (výplò 400mm)
ètverec 59,5x59,5cm (výplò 500mm)
ètverec 69,5x69,5cm (výplò 600mm)

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm

výplò 400mm
výplò 500mm
výplò 600mm

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
Stavebnicový univerzální regálový systém SU5 je navren
pro statické namáhání. Velikost nosných prùøezù a øešení
jednotlivých konstrukèních uzlù vychází z pøesných pevnostních výpoètù. Pro zachování bezpeènosti a ivotnosti regálového systému je nutné dodrovat maximální dovolená zatíení nosných prvkù (konzola, výplò, nosník zastøešení, police,...).

maximální dovolená zatíení
nosných prvkù

maximální dovolená zatíení polic na konzolách a výplních (kg)
konzola nízká

konzola tìká

konzola vysoká

výplò

typ
konzoly
hloubka
police (cm)

40

50

40

50

60

70

50

60

70

62,5 150 140 130 100

170

170

170 170

280

100,0 150 140 130 100

170

170

170 170

125,0 150 140 130 100

170

170

170 170

133,0 150 140 130 100

170

170

170 170

170
250
170
250
170
250
170
250

270 170 170
250
270 170 170
250
270 170 170
250
270 170 170
250

20

délka police - modul (cm)

30

280
280
280

40

50

60

70

300 320
300 320
300 320
300 320

platí pro polici tìkou (police pro vyšší zatíení) - 3414500, 1414500, 2414500, 4414500

Pøi vytvoøení úloné plochy na zastøešení regálového systému plní funkci konzoly nosník zastøešení. Pro tento
prvek platí následující tabulka.

maximální dovolené zatíení
polic na nosníku zastøešení
nosník zastøešení
typ
konzoly
hloubka
police (cm)

60
62,5 120

100,0 120
125,0 120
133,0 120
délka police - modul (cm)
A Celkové dovolené zatíení jednoho modulu pøístìnného regálu se stojinou prùøezu 80x30mm je 900kg -

- POZOR - s ohledem na zachování stability regálové sestavy výrobce doporuèuje u regálù vyšších
ne 2,2m ukotvit kadou stojinu ve výšce 1,7 - 1,8m od podlahy.
B Celkové dovolené zatíení jednoho modulu pøístìnného regálu se stojinou prùøezu 60x30mm je 600kg - POZOR - u regálových sestav vyšších ne 1,6m je nutné kotvit kadou stojinu ve výšce 1,7 - 1,8m
od podlahy. Stojiny není nutno kotvit v pøípadì, e celkové zatíení jednotlivých modulù
pøístìnného regálu nepøesáhne 200kg.

POZNÁMKA: celkovým dovoleným zatíením rozumíme souèet zatíení jednotlivých úloných
ploch. V pøípadì regálu se zastøešením se do celkového dovoleného zatíení zahrnuje
i zatíení úloné plochy na nosnících zastøešení.
C Celkové dovolené zatíení jednoho modulu oboustranného regálu (se dvìma výplnìmi ve stojinì) je

dáno souètem celkových dovolených zatíení na jednotlivých stranách. Celková dovolená zatíení
jednotlivých stran jsou shodná s hodnotami uvedenými v bodech A a B - POZOR - pøi návrhu uspoøádání úloných ploch je nutno dbát na to, aby obì strany byly pokud mono
zatíeny stejným celkovým zatíením.
POZNÁMKA: vrchní zadní panel regálové stìny lze zajistit proti vypadnutí pojistkou panelu - prvek è. 0250700.

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
U navrených regálových sestav je nezbytné provést
kontrolu stability jednotlivých modulù (tzv. podmínku
stability musí splòovat kadý modul regálové sestavy).

stabilita regálových sestav - vzorový výpoèet stability regálu

A U pøístìnného i oboustranného regálu musí být hloubka úloných ploch v prostoru

hloubka
úloné plochy na výplních (základní na soklu).
B Pøi kontrole stability oboustranného regálu posuzujeme celkovou stabilitu na základì absolutního
souètu momentù pùsobících na jednotlivých stranách regálu. Tato zásada platí rovnì u oboustranného
regálu s jednou výplní ve stojinì a úlonými plochami na obou stranách.

vzorový výpoèet stability pøístìnného regálu
Výpoèet stability regálu bychom mìli orientaènì provádìt i v pøípadech, kdy struktura sestavy (poèet a šíøka
úloných ploch) spoleènì se zatíením úloných ploch vyluèuje všechny pochybnosti o nestabilitì. Proto uvádíme
pøíklad výpoètu, který dovolí provést rychlou kontrolu.

a2/2

a2

F2

(M1 = F1 x a1/2, M2 = F2 x a2/2)

a1/2

a1

F1

F

podmínka stability: S = F/N > 1,5
a a1 >
=
a a2 >
=
kde: 1,5 je tzv. koeficient bezpeènosti
pro daný typ zaøízení (výrobku)
F = F1 + F2
N = M/a
M = M1 + M2

a

pøíklad výpoètu s konkrétními
hodnotami zatíení polic: F1 = 2,0kN (200kg)
F2 = 4,0kN (400kg)
a = 0,7m
a1 = 0,5m
a2 = 0,3m
F = F1 + F2 = 2,0 + 4,0 = 6,0kN
M1 = F1 x a1/2 = 2,0 x 0,5/2 = 0,5kNm
M2 = F2 x a2/2 = 4,0 x 0,3/2 = 0,6kNm
M = M1 + M2 = 0,5 + 0,6 = 1,1kNm

M

N = M/a = 1,1/0,7 = 1,57kN

N

S = F/N = 6,0/1,57 = 3,82 > 1,5

regál je stabilní

N

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
základní varianty regálù

30

30
15

25

12,5

25

15

koncová stojina pøístìnná
-----------------------prùbìný regál pøístìnný

25

25

detail dìrování
zadního panelu

detail dìrování
stojiny

28

22

13

koncová stojina oboustranná
----------------------prùbìný regál oboustranný

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
skupinové èlenìní prvkù
stojiny a pøíslušenství
stojiny
nástavce stojin
stojiny pojízdného regálu
pøíslušenství stojin
kotevní prvky

1

zadní panely a krycí prvky,
závìsy do dìrovaných panelù
zadní panely plné
zadní panely dìrované
èela soklu
krycí lišty
háèky a závìsy do dìrovaných panelù

2

zadní panely kazetové, police
a závìsy do kazetových panelù

zadní panely kazetové
police do kazetových panelù
kapsy do kazetových panelù
háèky a závìsy do kazetových panelù

výplnì, konzoly polic
a pøíslušenství
výplnì
konzole polic
prvky pro uloení sklenìných polic

3

1

police a pøíslušenství
police, police tìké
speciální police
police korytová
nosiè pøepravek
police sklenìné
police drátìné
drák cenovky, cenovková lišta
èelní opìry
pøíslušenství koutových polic
pøíslušenství rohových polic
dìlítka polic, boènice polic
police drátìná RDE a pøíslušenství

4

regálové vitríny s policemi
a posuvnými dvíøky
konzoly dvojité, výplnì
police do vitrín
pøíslušenství vitrín

regálové zásobníky s policemi
a posuvnými dvíøky
konzoly dvojité, výplnì
police do zásobníkù
pøíslušenství zásobníkù

regálové zásobníky
se zásuvkovými vlokami
konzoly dvojité, výplnì
police do zásobníkù
zásuvková vloka regálová
pøíslušenství zásobníkù

5

1
REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
skupinové èlenìní prvkù
regálové vitríny celoprosklené
s policemi
nosníky a rámy vitrín
police do celoprosklených vitrín

police a zásobníky na knihy,
CD, AUDIO a VIDEO
police na knihy
lišty, závìsy
zásobníky
drátìné regálové koše

6

závìsové prvky
nosník závìsných ramen
závìsná ramena
nosník závìsù dìrovaný
závìsy do dìrovaného nosníku
závìsový rám, konfekèní tyè
lomené zrcadlo

7

zastøešení a pøíslušenství
nosník zastøešení
boèní a èelní prvky zastøešení
desky zastøešení, police
osvìtlení a pøíslušenství

8

ukonèení oboustranného regálu
se stojinou 80x30mm - pùlkruh
sokly, èela soklu pùlkruhu
konzoly dvojité, police pùlkruhu
pøíslušenství polic pùlkruhu
stojiny zastøešení
zastøešení pùlkruhu
osvìtlení a pøíslušenství

9

ukonèení oboustranného regálu
se stojinou 80x30mm - lichobìník
sokly, èela soklu lichobìníku
konzoly dvojité, police lichobìníku
pøíslušenství polic lichobìníku
stojiny zastøešení
zastøešení lichobìníku
osvìtlení
a pøíslušenství
doplòkové
prvky

regálového systému
koše
pojízdné zásobníky

10

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5
skupinové èlenìní prvkù
prvky rámového
regálového systému
stojiny, výplnì, zadní panely
konzoly polic
police a pøíslušenství
zastøešení a pøíslušenství
osvìtlení a pøíslušenství

11

