
Šetří místo
pro

Váš komfort.

Policový systém



Tisíce variant použití pro Vaše potřeby. Přitom ukládáte vždy systematicky, esteticky a s velkou 
variabilitou. Kanceláře, prodejny, knihovny, obytné stěny, spíže, prádelny, domácí dílny, vestavné 
skříně, věšákové stěny jsou pouze výčtem několika příkladů univerzálního použití. Široká variabi-
lita hloubky polic se snadnou změnou vzdáleností mezi policemi. Materiálová různorodost polic 
z laminované DTD, palubek, skla, plechu. Drátěné policové rošty, závěsné drátěné koše, závěsné 
tyče pro zavěšení ramínek a spousta dalších modifikací Vám umožní esteticky a funkčně vytvořit
jakýkoliv úložný prostor, který aktuálně potřebujete.

Základními prvky systému jsou:
 • Nástěnná lišta opatřená otvory pro zavěšení závěsných prvků (např. konzol).   
Ty se upevňují na stěnu pomocí upevňovací sady (vruty a hmoždinky) v osové vzdálenosti nástěnných 
lišt 60-80 cm od sebe. Pokud uvažujete o použití závěsných košů, drátěných polic či děrovaných stěn, 
nutno dodržet osovou rozteč nástěnných lišt 80 cm.
 • Konzola – základní prvek.
Ukládají se na ni jednotlivé police. Nosnost 50 kg na jednotlivou konzolu, tj. 75-100 kg na jednotlivou 
polici.
 • Knižní zarážka
 • Závěsný koš drátěný – rozměr 800x350x120 mm, nosnost 18 kg
 • Závěsný koš drátěný na láhve – rozměr 800x300 mm, nosnost 18 kg
 • Plechové police
 • Děrovaný plechový panel
 • Spojovací příslušenství:
  Upevňovací sada – pro připevnění nástěnných lišt
  Spojovací kus jednostranný – pro upevnění jednotlivých dřevěných polic
  Spojovací kus oboustranný – pro upevnění jednotlivých dřevěných polic

        Nástěnné lišty nabízíme v těchto délkách:               Konzoly nabízíme v těchto délkách (určuje šíři police):

Výše uvedené ceny jsou doporučené a
mohou se lišit dle nákladů prodejců.

Barva: - bílá            
  - pozink (na přání, ceny jsou o cca 30% vyšší)   

Montážní návod je přiložen v balení upevňovací sady.
Bližší informace naleznete na www.ermi.cz

Obj. číslo Délka v mm Cena s DPH Obj. číslo Délka v mm Cena s DPH
W15W 150 25,-Kč A10W 100 15,-Kč

W50W 500 39,-Kč A15W 150 18,-Kč

W80W 800 59,-Kč A20W 200 21,-Kč

W100W 1000 71,-Kč A25W 250 29,-Kč

W150W 1500 99,-Kč A30W 300 36,-Kč

W200W 2000 127,-Kč A35W 350 42,-Kč

A40W 400 48,-Kč

A50W 500 53,-Kč

Další informace Vám poskytne Váš prodejce: 


