
SUPER WYTRZYMAŁE SYSTEMY PÓŁKOWE , to specjalny modułowy system 

półkowy. Siatkowa Konstrukcja półek jak i poszczególnych elementów jest tak 

przemyślana, by można było zastosować system w każdych warunkach , aby 

powierzchnia każdego  pomieszczenia była maksymalnie wykorzystana.  Przy 

czym nie można zapomnieć  zarówno o estetyce jak i uproszczonym montażu i 

oczywiście o atrakcyjnej cenie. 

 Nasz system to najbardziej zoptymalizowany produkt na rynku, uniwersalny 

spełniający  wymagania jakie stawia nawet najbardziej wymagający klient . 

Na czym polega fenomen tego produktu ??  Przejdźmy do szczegółowej prezentacji : 

 

1. MATERIAŁ  NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

 

Każdy element systemu , wykonany jest z najlepszej gatunkowo stali. Po przejściu wszystkich 

etapów obróbki i produkcji ,  gotowy wytworzony produkt  przechodzi specjalne kąpiele w 

wannach wypełnionych wytrawiającymi substancjami,  aby na końcu zostać pokrytym 3-krotną 

warstwą chromu.  

 

Chrom jest metalem barwy srebrzystej z niebieskawym odcieniem. W atmosferze 

powietrza chrom nie zmienia barwy. Jest on odporny na działanie kwasów 

organicznych; nie działa na niego również kwas azotowy i siarkowodór . Twardość 

warstw chromu otrzymanych odpowiednich warunkach jest większa od twardości 

najtwardszych gatunków stali hartowanych. W ostatnich latach stwierdzono, że 

oprócz mechanicznego zabezpieczenia powłoka chromowa wywiera również 

znaczny wpływ na odporność korozyjną całej trójwarstwowej powłoki  ochronnej . 

 

Dlatego właśnie dzięki 3 – krotnej galwanizacji uzyskaliśmy materiał o podwyższonym 

standardzie i konkurencyjnej cenie, posiadający atesty : 

 

 

2. INNOWACYJNA  KONSTRUKCJA 

 

Absolutną zaletą Naszych regałów jest niewątpliwie ich konstrukcja.  

Nie bez powodu nasz system nazywa się systemem siatkowym. Każda 

półka w Naszej ofercie wykonana jest z  różnej grubości drutu. 

Odpowiednio połączony metodą zgrzewania  tworzy siatkę. Siatka 

stworzona jest z drutu o Ø4mm i Ø6mm i wypełnia wewnątrz całą 



półkę. Ale to nie wszystko. Aby półka była 

Rama została wyprodukowana z grubego stalowego drutu

rolę głównego wzmocnienia całej półki. We wszystkich 

czterech narożnikach  całej stalowej

zostały umiejscowione  specjalne 

służą do montażu półek na słupkach. Ów mocowanie  

to stalowy stożek , pusty wewnątrz.  

O tym za chwilkę.  Tak wykonana półka, po przejściu 

cyklu  3-krotnego chromowania , jest gotowym do 

zastosowania produktem .  Konstrukcja siatkowa półki 

chromem, gwarantuje bardzo dużą nośność, jest to aż 

ciężar który kładziemy musi być równomiernie rozłożony na powierzchni ca

 

Aby taka półka mogła tworzyć gotowy regał, potrzebne są jeszcze 4 stalowe

Jest to niezbędny element  aby stworzyć stabilny regał.  

(pusty wewnątrz) o średnicy zewnętrznej 

każdego słupka zamontowane są specjalne

pozycjonowanie całego regał

lub wkręcanie każdej ze 

co bardzo  istotne , zachować stabilność całej 

konstrukcji.   

Każdy słupek posiada na swojej powierzchni specjalne 

frezy(nacięcia).  To ważna cecha bez której nie byłby możliwy 

montaż regału. Frezy te, występuj

„PROSTY MONTAŻ” połączymy wszystkie te konstrukcyjne 

informacje w jedną stabilną całość .

 

Doszliśmy do ostatniego elementu konstrukcyjnego, bez którego 

montaż regału nie mógłby się odbyć. Są to specjalne „

wytworzone

elementu znajdują się 

przypadają dwa takie elementy. 

8szt. plastikowych „

się nam plastikowy stożek.  

 

Wiadomo  już  z jakiego materiału produkujemy Nasze wyroby oraz  jak są one 

skonstruowane .  Teraz czas na to by poznać tajemnicę montażu Naszych produktów

 

półkę. Ale to nie wszystko. Aby półka była gotowa do użytku, całą siatkę łączy się ze stalową ramą. 

Rama została wyprodukowana z grubego stalowego drutu ( Ø6mm)  tak aby pełniła 

rolę głównego wzmocnienia całej półki. We wszystkich 

ej stalowej konstrukcji , 

zostały umiejscowione  specjalne mocowania,  które 

służą do montażu półek na słupkach. Ów mocowanie  

to stalowy stożek , pusty wewnątrz.  Dlaczego stożek? 

Tak wykonana półka, po przejściu 

mowania , jest gotowym do 

Konstrukcja siatkowa półki 

chromem, gwarantuje bardzo dużą nośność, jest to aż 240 kg na każdą półką. Pamiętać trzeba , że 

ciężar który kładziemy musi być równomiernie rozłożony na powierzchni całej półki.

taka półka mogła tworzyć gotowy regał, potrzebne są jeszcze 4 stalowe

Jest to niezbędny element  aby stworzyć stabilny regał.  Słupek to stalowy walec 

(pusty wewnątrz) o średnicy zewnętrznej 25mm i  grubości ścianki  

ażdego słupka zamontowane są specjalne „stopki” które umożliwiają 

pozycjonowanie całego regału na nierównych powierzchniach. Poprzez wykręcanie 

lub wkręcanie każdej ze  „stopek”  możemy wyregulować poziom całego regału oraz 

co bardzo  istotne , zachować stabilność całej 

Każdy słupek posiada na swojej powierzchni specjalne 

To ważna cecha bez której nie byłby możliwy 

montaż regału. Frezy te, występują na słupku co 2,5cm. W dziale 

połączymy wszystkie te konstrukcyjne 

informacje w jedną stabilną całość . 

Doszliśmy do ostatniego elementu konstrukcyjnego, bez którego 

montaż regału nie mógłby się odbyć. Są to specjalne „

wytworzone z bardzo twardego plastiku. We wnętrzu każdego 

elementu znajdują się „wypustki”. Na każdy narożnik półki 

przypadają dwa takie elementy. Na całą 1 półkę potrzebujemy aż 

8szt. plastikowych „klipsów”. Po połączeniu tych elementów tworzy 

Wiadomo  już  z jakiego materiału produkujemy Nasze wyroby oraz  jak są one 

.  Teraz czas na to by poznać tajemnicę montażu Naszych produktów

gotowa do użytku, całą siatkę łączy się ze stalową ramą. 

tak aby pełniła 

pokrytej 

na każdą półką. Pamiętać trzeba , że 

łej półki. 

taka półka mogła tworzyć gotowy regał, potrzebne są jeszcze 4 stalowe słupki. 

Słupek to stalowy walec 

i  grubości ścianki  1mm. U dołu 

które umożliwiają 

u na nierównych powierzchniach. Poprzez wykręcanie 

możemy wyregulować poziom całego regału oraz 

Doszliśmy do ostatniego elementu konstrukcyjnego, bez którego 

montaż regału nie mógłby się odbyć. Są to specjalne „klipsy” 

. We wnętrzu każdego 

. Na każdy narożnik półki 

Na całą 1 półkę potrzebujemy aż 

Po połączeniu tych elementów tworzy 

Wiadomo  już  z jakiego materiału produkujemy Nasze wyroby oraz  jak są one 

.  Teraz czas na to by poznać tajemnicę montażu Naszych produktów. 



3. PROSTY MONTAŻ 

 

Przypomnijmy sobie  stożkowe stalowe  tuleje w narożnikach każdej półki, wyżej opisane 

„frezy”  powierzchni każdego słupka, oraz plastikowe „klipsy”.  

Montaż regału polega na 3 powtarzalnych krokach. 

Komplet dwóch plastikowych połówek(„klipsów”) , 

zakładamy na metalowy słupek (1), tak aby ich 

wewnętrzna wypustka , zatrzasnęła się na frezie 

słupka. Montaż rozpoczynamy od najniżej osadzonej 

półki.  Po prawidłowym założeniu mocowania tworzy 

się  nam coś w rodzaju czarnego stożka osadzonego na słupku. Czynność tą powtarzamy 

jeszcze 3-krotnie pilnując aby na każdym słupku mocowania były osadzone na tej samej 

wysokości. Następnie wszystkie 4 uprzednio przygotowane słupki wsadzamy w stożkowe 

tuleje półki (2). Tak osadzoną półkę „dobijamy” plastikowym młotkiem uderzając w jej 4 

narożniki (3).    Aby zamontować każdą następną półkę , należy powtórzyć powyższe kroki . 

Odstęp 2,5cm pomiędzy „frezami” daje Nam możliwość osadzenie półki na dowolnej 

wysokości słupka. 

Dodatkową opcją którą umożliwia tak innowacyjna konstrukcja to szybkie proste tworzenie 

ciągów regałów o dowolnej strukturze. Na rysunku poniżej przedstawiam jeden z 

przykładów:                                                                            

 

 

 

 

4.   ZASTOSOWANIE 

 

Gdzie zatem można stosować Nasze systemy półkowe ? 

Wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba zagospodarowania jak największej przestrzeni z 

zachowaniem higieny i estetyki. Pierwotnie regały stosowane były w placówkach 

medycznych i laboratoriach. Znalazły jednak zastosowanie w piekarniach, gastronomii , 

magazynach, kuchniach, sklepach … . Na naszej stronie internetowej WWW.ultrapower.pl  

, udostępniony jest obszerny dział z zastosowaniem naszych produktów, wraz ze 

zdjęciami, serdecznie zachęcamy.   

       


