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Skladovací prostory
moderní přístup k architektuře
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Skladové prostory přizpůsobené požadavkům moderní výstavby, úspěšně nahrazují tradiční sklepy. Jsou ideální 
pro vícegenarční, průmyslové a skladové stavby. Konstrukční prvky jsou vyrobeny ze žárově zinkovaných profilů, 
což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Péče o nejvyšší kvalitu materiálů ve spojení s moderní a 
oku lahodící estetikou přesvědčuje nejen investory a architekty, ale i obyvatele bytových domů.
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Skladovací prostory
ušetřete čas a prostor

RYCHLÁ INSTALACE
Montáž modulových příček je extrémně jednoduchá, 
rychlá a pohodlná. Jednotlivé prvky jsou lehké a snadno se 
spojují, díky čemuž nezatěžují stavební konstrukci. Pokud 
potřebujete provést nějaké změny, konstrukci jde snadno 
rozebrat nebo znovu složit.

FLEXIBILNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
Výběr vhodného systému umožňuje flexibilní přizpůsobení 
tvaru a velikosti místnosti. Díky tomu je možné vybudovat 
prakticky jakýkoli volný prostor i v místech s velmi hustou 
sítí topenářských, vodovodních a ventilačních systémů.

ÚSPORA MÍSTA A PROSTORU
Tenké příčky jsou vynikající alternativou k tlustým zděným 
stěnám. Umožňují zvětšit užitnou plochu buněk a ušetřit 
místo. Modularita systému umožňuje jeho přizpůsobení 
geometrii budovy a rovnoměrnému rozdělení prostoru.



4

Technologie výroby a kvalita materiálů zajišťuje bezpečnost a životnost celého stavebního systému. Pro pohodlí 
uživatelů a záruku ochrany majetku je navíc zámek umístěn v integrovaném sloupku s konstrukcí, takže přístup 
do buňky je možný pouze pro osoby vlastnící klíč. Konstrukce systému je založena na pevných teleskopických 
sloupech ze silného plechu, které tvoří tzv. sekvence univerzálních systémových panelů. Ke stabilizaci sloupku u 
stropu se používají hroty šípů nebo omegy, které zvyšují stabilitu celého systému.
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Inovativní výrobní technologie
záruka kvality

STABILNÍ KONSTRUKCE
Konstrukce systému je založena na pevných 
teleskopických sloupech ze silného plechu, které tvoří 
tzv. sekvence univerzálních systémových panelů. 

BEZNÝTOVÉ SPOJOVÁNÍ
K produkci a výrobě zásobních buněk se používají 
speciální upevňovací prvky pro beznýtové upevnění 
rámové konstrukce. Použití tohoto typu prvků zpevňuje 
konstrukci a výrazně zvyšuje její estetickou hodnotu. 

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
Použití kvalitní ergonomické rukojeti výrazně usnadňuje 
přístup do buňky. Zábradlí je opatřeno hákovým zámkem 
s cylindrickou vložkou typu YALE, který se vyznačuje 
nízkou opakovatelností a jednoduchostí použití.
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Přizpůsobené
k různorodým potřebám zákazníkůNaší nabídku tvoří tři výplně různých konfiguračních panelu, což Vám umožní vybrat si systém podle vašich 

preferencí. V závislosti na požadované úrovni průsvitnosti, tedy soukromí, jsou naše designové možnosti schopny 
splnit i ta nejnáročnější očekávání zákazníků. 
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Nitus-P
Systém se skládá z verti kálních la-
mel, které do sebe těsně zapadají. 
Uzavřený prostor zajišťuje maximál-
ní soukromí s opti málním větráním 
místnosti . Dostatečný přívod vzdu-
chu zaručují dodržované vzdálenosti  
u podlahy a stropu.

Nitus-A
Vzhledem k použití  prolamované 
výplně Vám konstrukce umožní za-
chovat soukromí při větrání míst-
nosti . Systém se skládá ze svislých, 
žárově zinkovaných ocelových lamel 
upevněných v rozestupech 35 mm.

Nitus-K
Celá konstrukce je vyrobena z žáro-
vě pozinkované oceli. Tento systém, 
který je z tzv. síťoviny vám poskytuje 
vynikající jas a vysokou průhlednost. 
Toto řešení je ideální do místností , 
kde je nejdůležitější získání vysoké 
venti lace.

Přizpůsobené
k různorodým potřebám zákazníků
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S cílem poskytnout obyvatelům bytových domů větší komfort volí developeři stále častěji estetické oplocení v 
podzemních podlažích. Vzhledem k vysokému komfortu použití v dělicích stěnách a příčkách se otočné nebo 
posuvné dveře používají v jedno nebo dvoukřídlých variantách. Moderní skladové jednotky dostupné v naší 
nabídce Nitus nabízejí maximální ochranu a pocit soukromí při zachování potřebné cirkulace uvnitř budovy.
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Funkčnost
a bezpečí

Kupci bytů a nájemnici využívají tento cenný 
prostor úložných buněk různými způsoby. V 
nových developerských investicích se toto 
řešení nejčastěji využívá pro uskladnění málo 
používaného vybavení a sezónních věcí, které 
se svou velikostí nevejdou do bytu. Systémové 
úložné buňky se obecně používají jako úkryt na 
turistické vybavení, spíž na domácí zavařeniny 
nebo malé dílničky.
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Vysoce kvalitní madlo pro křídlové 
dveře s bubnovou vložkou.

Integrovaný zámek pro posuvné 
vrata a dveře s bubnovou vložkou.Prakti cká rukojeť pro posuvné dveře.
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Speciální upevňovací prvky 
pro beznýtové spojování 
rámové konstrukce.

Uzavírání visacím zámkem.

Dlouhá životnost
díky promyšlené konstrukci



The products presented in the advertising material often have special equipment and are not always in accordance with the standard version. • The product specification
should be verified with the data specified by the manufacturer. • The folder does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. • For technical reasons, the
actual colours may differ from those shown in the pictures; before you make a purchase, we recommend consulting the seller first. • The manufacturer reserves the right
to make changes.
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