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ECONOMY 

  

Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer  

  

Kiválóan alkalmas lakossági felhasználási célra iratok, anyagok rendezett tárolására. 

Az egységcsomagok tartalmazzák a lábakat, polcokat a csavarmentes kapcsolat, 

lehetővé teszi az állványok összeállítását akár 10 percen belül.  

Az Economy kapcsolható polcos állványrendszer jellemző tulajdonsága a könnyű 

szerelhetőség és a polcszintek gyors állíthatósága, a kiegészítő tartozékok 

választéka a több irányú alkalmazást biztosítja. (gumitároló munkaasztal, ruhafogas 

tároló)  

  

Felépítés: A lábprofilokat hossz és oldalmerevítők fogják össze és egyben a polcokat 

is tartják. A további polcok polcállító kapocs használatával állíthatók.  

A csavarmentes kapcsolat lehetővé teszi a gyors összeszerelést a polcszintek 

áthelyezésének megkönnyítését, egyben záloga az esztétikus megjelenésnek. 

Valamennyi szerkezeti és kiegészítő elem kialakítása egyszerű.  

Kivitele: festett RAL 5015, 7042 színek. Horganyzott felületi kivitelben és pozdorja 

polcokkal is forgalmazzuk.  

  

Festett elemek: Modern kivitel, letisztult színvilág, amely harmonikusan illeszkedik a 

környezethez. Az alkalmazott bevonási technológia elektrosztatikus porszórás 

(szinterezés) az elemek felületét időtálló egyenletes, vékony (40µm) bevonattal látják 

el.  

Horganyzott elemek: Tűzi mártó-eljárással horganyzott lemez felületek rendkívül 

korrózió és kopásállóak.  

Katódos védelem: A vágott felületeknél valamint a karcolásokkal, szemben a 

horgany (cink) anódos tulajdonsága ad védelmet. Az alacsonyabb kémiai potenciál 

miatt a cink előbb oldódik fel, a bomlás során kialakuló cink hidroxid és cinkoxid a 

vasoxidtól eltérően védőréteget képez a sérülés helyén. 

  

Alapállvány felépítése: Az alapmezős kialakítás, további állványok alapmezővel 

bővíthetők. 

 

Járatos állvány magasság: 1981mm (26R) 
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A rendszerelemek  

Az oszlopprofilok hidegen hengerelt 

szalagacélból folytatólagos profilsoron 

perforálással és görgőzéssel kerülnek 

kialakításra. Szelvény méret: L profil 36*36mm. 

Az oszlopprofilok kialakítása. Osztás köz 38,1 

mm (1/2R) 

 

1R=3 inch (coll)=76,2 mm, 1 inch (coll)″=25,4 mm  

  
Fém polcok: Hidegen hengerelt acéllemezből 

lyukasztással, sarok kicsípéssel illetve 

többszörös elhajtással merevített tálcák. Polcok 

magassága egységesen 30mm Polcok 

állíthatósága: 38mm (1/2R) 

Lemezvastagság 0,75mm  

Mélység  300 ,450 mm  

Hossz  1000 mm  

 

Példa a hagyományos méretű polcok méret megadására : 300*1000mm  

A terhelhetőség minden esetben egyenletesen megoszló terhelésre vonatkozik. 80 

kg/polc. 

  

Pozdorja polcok: 18 mm vastagságú natúr faforgácslapból készülnek  

Mélysége  300 ,450 mm  

Hossz  1000 mm  

A terhelhetőség minden estben egyenletesen megoszló terhelésre vonatkozik. 80 

kg/polc.  

http://www.vasszer.hu/data/content/economy/economyprofil_2.jpg
http://www.vasszer.hu/data/content/economy/polc_2.jpg
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Hosszmerevítő: Az állványmezőkben elhelyezett hosszmerevítők az  

állvány stabilitására és a polcok helyzetének rögzítésére hivatottak. 

Anyaga hidegen hengerelt elhajlított szalagacél, a két végén kinyomott 

kapcsoló füllel ellátva. 1000mm névleges mérettel készülnek. Az alsó 

polcnál előre a felső polcnál hátulra kerül beszerelésre.  

  

Keresztmerevítő: Az állványmezőkben elhelyezett keresztmerítők az  

állvány mélységi összefogására és a polcok helyzetének rögzítésére 

hivatottak. Anyaga hidegen hengerelt szalagacél, a két végén 

kinyomott kapcsoló füllel ellátva. 300, 450 mm névleges mérettel 

készülnek. Az alsó és felső polcoknál 2-2db/polc kerül beszerelésre.  

  

Hosszú gerenda: Szemkinyomással és hajlítással készült hidegen hengerelt 

acéllemez. Biztosítja az állvány hosszirányú merevségét, tartja a faforgácslapot. 

Minden egyes polcszinthez 2db hosszú gerenda szükséges.  

  

Gumitároló gerenda: Hidegen hengerelt acéllemezből szemkinyomással és 

élhajlítással előállított gerenda. A hajlított gerendatörzsbe egy merevítő lemez kerül 

behelyezésre melyek együttesen egy merev zárt szelvényt alkotnak. Járatos 

hosszúság: 1000;1200;2000mm  

 

Külső soroló: Az előre összeállított alapmezők egymáshoz rögzítése  

a külső soroló alkalmazásával lehetséges.  

 

Belső soroló: Az előre összeállított alapmezők sorolása a belső soroló 

alkalmazásával lehetséges.  

Műanyag talp: A polcos állványrendszer terhelésének talajon történő 

egyenletes elosztását szolgáló elem.   

 

 

 

 

Polckapocs: Szemkinyomással és hajlítással készült hidegen hengerelt 

acéllemez. A középső három, négy polc megfogására szolgál. Segítségével 

a polcok magassági irányban egyszerűen állíthatók.   
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ECONOMY KOMPLETT EGYSÉGEK  

  

 

Economy egységcsomag lakossági felhasználásra  

  

 

Az egységcsomagok tartalmazzák a lábakat, polcokat a csavarmentes kapcsolat 

lehetővé teszi az állványok összeállítását akár 10 percen belül.  

Az Economy kapcsolható állványrendszer kiváló megoldás mind ipari, mind otthoni 

felhasználók számára. Az Economy kapcsolható állványok egységcsomagokban 

kerülnek forgalmazásra, mely nagymértékben megkönnyíti a szállítást, illetve az 

otthoni felhasználók számára a szerelést. Minden egységcsomag tartalmaz egy 

szerelési utasítást, mely segítségével az állványok összeállítását bárki könnyedén 

elvégezheti szerszámozottság nélkül.  

    

 

Economy polcos állvány  

 Az alapmező zsugorfóliázott egységcsomagos 

kiszerelésben kapható.  

 

A csomag tartozékai  

 

Oszlop profil  4 db  

Polc  5 (6) db  

Hosszmerevítő  2 db  

Keresztmerevítő  4 db  

Polckapocs  12 db  

Műanyag talp  4 db  

  

 

 

Ezen elemek segítségével 1db 5 (6) polcos alapmező állítható össze a szerelési 

utasítás alapján. Az előre összeállított alapmezők sorolása a külső soroló 

alkalmazásával lehetséges. Az állványokat oszloponként 3-3db külső sorolóval kell 

sorolni alul középen és felül.  

http://www.vasszer.hu/data/content/economy/alapallvany_2.jpg
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Economy pozdorjapolcos állvány  

Az alapmező zsugorfóliázott egységcsomagos 

kiszerelésben kapható. 

 

A csomag tartozékai   

Oszlop profil  4 db  

Natúr faforgácslap 

18mm-es  
5 db  

Hosszú gerenda  10 db  

Rövid gerenda  10 db  

Műanyag talp  4 db  

  

 

 

Ezen elemek segítségével 1db 5 polcos alapmező állítható össze a szerelési utasítás 

alapján.  

   

Economy gumitároló állvány  

  

Felnik és gumiabroncsok biztonságos tárolására szolgál. 

A hajtott gumitároló gerendák biztosítják, hogy a 

gumiabroncsok nem egy élen fekszenek fel a gerendán, 

így megakadályozzák az abroncsok nyomódását. A 

gerendák és a keretmerevítők az oszlopprofilokhoz 

kinyomott szemek segítségével kapcsolódnak. Az állvány 

keresztirányi stabilitását szintenként 4db M8x16-os Hlf.tm. 

csavar és anya biztosítja. A gerendaosztások 

állíthatósága (38,1mm).  

A csomag tartozékai  

Oszlop profil  4 db  

Hosszú gerenda  6 db  

Rövid gerenda  4 db  

Műanyag talp  4 db  

  

Kérésére a gumitároló állványokat egyedi méretekben is legyártjuk az Önök igényei szerint.  

http://www.vasszer.hu/data/content/economy/pozdorjapolcosallvany_2.jpg
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ÁRJEGYZÉK 

   ECONOMY EGYSÉGCSOMAGOK 

      
 

Megnevezés  

   Porszórt  Horganyzott  

Méret  Eladási  Ár  Eladási  Ár  

mm  Ft/db  Ft/db  

 

Economy F I (5 polcos)  300*1000*1981    21788 18338 

Economy F III (5 polcos)  450*1000*1981  25350 20675 

Economy F V (5 polcos)  450*1200*1981  28375 23138 

 

Economy P I (5 polcos)  300*1000*1981  20988 19375 

Economy P III (5 polcos)  450*1000*1981  23688 22613 

Economy P V (5 polcos)  450*1200*1981  24763 24000 

 

Economy G I  

(3 gerendapár)  300*1000*1981  21050 17425 

Economy G II  

(3 gerendepár)  300*1200*1981  23063 18813 

Economy G III  

(3 gerendapár)  300*2000*1981  36125 28313 

Economy G IV  

(3 gerendapár)  450*1000*1981  21763 18200 

Economy G V  

(3 gerendepár)  450*1200*1981  23763 19600 

Economy G VI  

(3 gerendapár)  450*2000*1981  36838 29100 

  

Megjegyzések:  

1. Az eladási ár nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza.  

2. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.  

 

 Ipari célú felhasználás esetén minden esetben keressen bennünket a megadott 

elérhetőségeinken! 


