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Przegląd
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	 Powierzchnie,	które	uskrzydlają	Państwa	

	 sukces

Produkujemy powierzchnie użytkowe, które

uskrzydlają sukces w przedsiębiorstwach 

naszych klientów. Robimy to od ponad 40 

lat. Nasze działania i struktury operacyjne 

zapewniają jakość, skuteczność i 

bezpieczeństwo wszystkich produktów 

META.

Ponad 200 wysoce zmotywowanych

pracowników co dzień wykorzystuje swoje

doświadczenie, wizje, umiejętności, aby

zapewnić dynamikę przepływu materiałów.

Nasz serwis szanuje swoich klientów 

i każdego z nich traktuje bardzo 

indywidualnie.

Jesteśmy w rzeczy samej zaangażowani i

zorientowani na klienta.

Tylko	partnerstwo	rodzi

współdziałanie.

Przejrzystość budzi zaufanie, siła oznacza 

dla nas kompetencję. Rozwój nowych 

produktów i ciągłe ulepszanie wyrobów

już istniejących jest wynikiem interakcji.

Kreatywność gwarantuje sukces, jeśli

wywołuje pozytywny oddźwięk w praktyce.

Pojęcie partnerstwa w firmie META stanowi

nieustanne źródło nowych pomysłów.

Silni, partnerscy i …

Informacje o producencie
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Proszę	wymagać	więcej	

–	to	jak	najbardziej	w	porządku

Kompleksowe	doradztwo

 1. Fachowe doradztwo na miejscu

2. Ogólnokrajowa sieć dystrybucji

3. Serwis projektowy

4. Usługi montażu

    Oddziały i przedstawicielstwa: Belgia, Bułgaria, 

Dania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, 

Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Austria, 

Polska, Rumunia, Rosja, Szwecja, Szwajcaria, USA

Fabryka w Arnsberg

Służymy Państwu fachowym doradztwem

	 Gdzie	pytania	pozostają	bez	odpowiedzi,

	 tam	przepadają	szanse
Znamy	się,	spotykamy	się

Zapraszamy do fabryki META! Cieszymy 

się na Państwa wizytę w Arnsberg 

– w dowolnym czasie.

Serdecznie pozdrawia 

Wasz Eckhard Radke

Dyrektor

Doradztwo	inwestycyjne	w	technikach	magazynowych

Nie pozostawia się pieniędzy tak po prostu, gdziekolwiek – wybiera się odpowiednią

lokatę lub cel. Ważne jest bezpieczeństwo, rentowność, szybki dostęp.

Także każdy magazyn zawiera ogromna wartość i jak w lokacie pieniężnej ważne są

szybki dostęp do zmagazynowanych dóbr i ich elastyczny przepływ. META posiada

odpowiedni system.

… i zawsze na miejscu

Kompleksowy serwis i usługi
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Dzięki regałom META możemy zorganizować każdy magazyn, 

nieważne jaki duży

Uporządkowany magazyn jest podstawowym wymaganiem wykwalifikowanej kadry 

zarządzającej – porządek zaczyna się w magazynie. Wysoka wydajność magazynu jest 

kluczowym elementem szybkich dostaw. Szybki dostęp do wszystkich produktów zmniejsza 

koszty a zwiększa zyski.

O sukcesie naszych systemów magazynowania decydują również kryteria zarządzania 

jakością Wysoka jakość produktów META oraz nieustanne innowacje potwierdzają nasze 

Know-how.

META-Regalbau posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001 z zakresu urządzeń 

magazynowych i wyposażenia zakładów przemysłowych.

Mówi się, że dobra organizacja

to połowa sukcesu

1. Materiał

Zwracamy uwagę przy zakupie materiałów 

na najwyższą jakość pod względem 

grubości materiału, plastyczności i 

powierzchni. Tylko wtedy, gdy materiał 

odpowiada naszym wysokim standardom 

wykorzystujemy go do produkcji.

2. Maszyny

Regularnie odnawiamy nasze maszyny 

produkcyjne, stawiamy sobie coraz wyższe 

wymagania co do jakości i wydajności.

3. Pracownicy

Regały są produkowane w Niemczech. Nasi 

zaangażowani pracownicy są zobowiązani 

do dbałości o terminowość i wysoką jakość 

produkcji. Wieloletnie doświadczenie 

połączone z ciągłą kontrola jakości 

gwarantują nasz sukces.

	 Jakość	naszych	regałów	opiera	się	na	3	ważnych	filarach

Regały półkowe META 

Gwarancja porządku i sukcesu
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	 Projektowanie,	dostawa	i	montaż	–	wszystko	z	jednej	ręki

	 Jedna	osoba	kontaktowa	do	wszelkich	pytań

	 Kompleksowa	opieka	w	całym	kraju	przez	naszych	doradców	techniczno		

–	handlowych	oraz	profesjonalna	obsługa	klienta	przez	biuro

	 Oferta	i	nieustanne	doskonalenie	produktów	zorientowane	na	klienta

	 Szybka	i	niezawodna	dostawa

 Inspekcja	regałów:	regularna kontrola zwiększa bezpieczeństwo, pozwala  

odpowiednio wcześnie rozpoznać zagrożenie, uchronić ludzi i zapobiec szkodom 

więcej na: www.meta-online.pl

 Produkty „Made	in	Germany“ regały półkowe, paletowe i regały o dużej rozpiętości:  

to nie tylko hasło reklamowe, to dodatkowe wyzwanie by dostarczać jak najlepsze 

regały

 5	lat	gwarancji	na	produkty	META:		

dodatkowo do ustawowych dwóch lat gwarancji jakości META daje pięć lat na swoje 

regały półkowe 

 META	–	sprawdzona	jakość

– firma posiada certyfikat zgodności z norma DIN	EN	ISO	9001	:	2008 z zakresu urządzeń 

magazynowych i wyposażenia zakładów przemysłowych

– produkty firmy posiadają certyfikat gwarancji jakości wg surowych wytycznych RAL, 

oznacza to stałą kontrolę i nadzór ze strony Niemieckiego Instytutu Jakości i Oznaczeń

– produkty firmy są oznaczone znakiem GS-Zeichen, oznacza to regularną kontrolę 

niezależnego urzędu ds. kontroli materiałów MPA w Dortmund

– produkty firmy META są zgodne z zakładowymi wymogami bezpieczeństwa fachowego 

stowarzyszenia ds. zapobiegania wypadkom wg BGR	234.

– firma META jest specjalistycznym zakładem spawalniczym o kwalifikacjach  

produkcyjnych klasy D wg normy DIN	18800,	część 7

Inwestycje na przyszłość – utrzymać
zakład produkcyjny META na
bieżącym najwyższym poziomie 

META to …

Argumenty przemawiające za regałem META!
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Mamy wszystko czego Państwo potrzebują – od małego, pojedyn-

czego regału po zabudowę wielopoziomową.

Przy pomocy schematu graficznego poniżej pokazujemy jaki system 

stosuje się w poszczególnych zabudowach.

Oczywiście można ze sobą łączyć regały półkowe jak również regały 

paletowe, wspornikowe, przejezdne czy antresole.

Analiza systemu META

Wszystkie części można łączyć

	 System	regałów	półkowych	META:	elastyczny,	

	 bezpieczny,	tworzący	wiele	kombinacji	

trzypoziomowy

dwupoziomowy

META FIX®

strony 42

META CLIP®

META CLIP® 
Regał wtykowy na 
małe części
Nośność półki do 
400 kg
Nośność pola do 
3.700 kg

META FIX® 
Regał skręcany na 
małe części
Nośność półki do 
400 kg
Nośność pola do 
1.460 kg

META CLIP® 

SPECJLANY
META 
SPEED-RACK®

META 
MINI-RACK® META CLIP®

META CLIP®

META CLIP®

META CLIP®

META CLIP®

META 
HIGH-CLIP®

META CLIP® 
SPECJALNY na 
towary masywne
Nośność półki do 
400 kg
Nośność pola do 
2.400 kg

META MINI-RACK® 
Regał z półką o 
dużej rozpiętości 
na towary duże i 
masywne
Nośność półki do 
600 kg
Nośność pola do 
4.600 kg

do zabudowy 
czteropoziomowej 
i wyższej stosuje 
się system META 
HIGH-CLIP®

Wysoki regał 
półkowy

Do zabudowy dwu- i trzypoziomowej
stosuje się system regałów wtykowych
META CLIP®

META SPEED-RACK® 
Regał z półką o 
dużej rozpiętości 
na towary lekkie i 
średnie
Nośność półki do 
600 kg
Nośność pola do 
4.600 kg

Wniosek	na	budowę	
Na większość systemów regałowych 
trzeba złożyć wniosek na budowę.
Szczegóły zależą od przepisów w 
poszczególnych krajach
W przypadku pytań, prosimy o kontakt
Nasi eksperci są dla Państwa.

od strony 6 od strony 18 strony 46–47 strony 43–45 strony 34-35

jednopozio-	
mowy



META – Wszystko o serwisie

Koncepcja, planowanie i urządzenie magazynu – wszystko z jednej ręki!
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Planowanie

Doradztwo jest dla nas szczególnie ważne. Na miejscu sprawdza-

my rodzaj magazynowanych artykułów, strukturę magazynu, 

sposób magazynowania. Następnie pomagamy Państwu w wybo-

rze optymalnej kombinacji regałów czy też całych systemów 

regałowych.

Nasi pracownicy posiadają wiedzę z różnych branż, dlatego 

potrafią znaleźć rozwiązanie najbardziej dopasowane do potrzeb 

klienta.

Nasi inżynierowie sporządzają dla Państwa propozycję projektu w 

programie Auto CAD.

Koncepcja,	planowanie	i	urządzenie	magazynu	–	wszystko	

z	jednej	ręki!



Przegląd półek META

Charakterystyka rodziny półek META 
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Półka 
S 100

Półka 
V 150 / V 230

Półka 
L 80

Półka 
biurowa 
COMPACT

Półka 
MS 230 + 
330 II

 Duża	wytrzymałość		

duża wytrzymałość dzięki materiałom wysokiej jakości: znak jakości DIN EN 10147

 Bezpieczeństwo	wszystkie boki półki profilowane

 Wielofunkcyjność	perforacja półki w odstępach co 50 mm dla zastosowania  

elementów dodatkowych (poza półką L 80 oraz półką biurową COMPACT) 

 Wykończenie	półki META są dostępne w wersji ocynkowanej lub wersji  

malowanej proszkowo 

Półki	ocynkowane	metodą	Sendzimira	są optymalnie chronione przed korozją 

Pokrycie	metodą	proszkową	daje optymalną odporność na ścieranie oraz najwyższą 

możliwą jakość powierzchni

 META	rodzaje	półek:

–  półka L 80 na lekkie obciążenia do 80 kg bez otworów na przegrody, z podłużnym 

kanałem 5 krotnie profilowanym o przekroju M o wysokości 25 mm

–  półka S 100 przemysłowa, na obciążenia lekkie do 100 kg z otworami na przegrody, 

 otwartym profilem o wysokości 40 mm z bezpiecznymi krawędziami

–  półka V 150 / V 230 przemysłowa, na średnie obciążenia 150/230 kg, które poprzez 

specjalne podciągi można wzmocnić, wysokość profilu 40 mm, posiada otwory na  

przegrody

– półka MS 230 + 330 przemysłowa, ciężka z podciągiem mają nośność do 400 kg,  

z otworami na przegrody, wysokość profilu 40 mm

–  Półka COMPACT do regałów biurowych o nośności 80 do 100 kg, bez otworów na  

przegrody, wysokość profilu 25 mm

 

…	na	każde	zapotrzebowanie	właściwa	półka!
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Półki META

Zastosowanie w praktyce



plecy regału 
z siatki

regał	podstawowy regał	dostawny

frontowa listwa 
do materiałów 
sypkich

przegroda 
pełna

listwa cokołowa 
do modułu z 
szafami

nakładka na 
towar drobnicowy 
z przegrodami

półka 
zakrywająca

pojemniki

Regał wtykowy META CLIP®

Opis systemu / Wyposażenie dodatkowe
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półka 

Regały półkowe META CLIP® – System złożony tylko z dwóch komponentów 

System złożony zaledwie z dwóch komponentów: ram i półek umożliwia uzyskanie zarówno pojedynczego regału jak i kompletnej 

zabudowy. Zapewnia kompleksowe wyposażenie różnego rodzaju magazynów (magazyny części zamiennych czy wielkie hale przemysłowe).

Rozwiązania systemowe ułatwiają przechowywanie drobnych części. Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego pozwala na 

zastosowanie indywidualnych rozwiązań.



plecy pełne rama pełna drzwi

listwa cokołowa 
do modułu z 
szufladami

szuflada do 
regału wysokość 
200 mm

szuflada do 
regału wysokość 
100 mm

Rodzaje	ram

rama	składana	
=	system	META	CLIP®	S3

wariant w korzystnej cenie, szybki montaż 
bez narzędzi!

rama	zmontowana	
=	rama	nitowana

szuflada do 
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 Półki	z	regulacją	wysokości	co	25	mm 

Pozwalającą na optymalne dopasowanie regału do magazynowanego towaru 

Perforacja	półki	w	odstępach	co	50	mm	

Pozwala na zastosowanie elementów dodatkowych

 Szybki	montaż	wtykowy	bez użycia narzędzi

 Powierzchnia	ocynkowana metodą Sendzimira lub dodatkowo pokryta metodą 

proszkową kolor jasnoszary RAL 7035

 Nośność	półki	do 400 kg1)  ·  Nośność	pola	do 3.700 kg1) 2)

Szczegóły	techniczne	

 Wymiary:

Standardowe	wysokości	ram:		

2.000, 2.200, 2.500, 3.000, 3.500, 

4.000, 4.300, 4.500 mm

Standardowe	głębokości	ram: 

300, 400, 500, 600, 800 mm

Standardowe	długości: 

750, 1.000, 1.250, 1.300 mm

1)  przy równomiernie rozłożonym obciążeniu      2)  podane nośności obowiązują dla minimum trzech pól w regale



Regały wtykowe META CLIP®

Szybki montaż wtykowy bez użycia narzędzi

Szybki	i	łatwy	montaż	wtykowy	bez	użycia	narzędzi	

przyspieszy realizację każdego magazynu. Regały półkowe  

META CLIP® wyróżnia łatwy montaż i z tym związane szybkie  

uruchomienie magazynu. Niczego nie trzeba skręcać, wystarczy  

po prostu zawiesić zaczepy półek!

Pojedynczy	regał	jest	montowany	wg	tych	samych	zasadach	

co	kompleksowa	zabudowa	wielopoziomowa.

Na bazie podstawowego elementu powstają duże systemy  

magazynowe wyposażone w schody, korytarze i podesty.  

META gwarantuje Państwu również usługę montażu – szybko, 

sprawnie i bezpiecznie!

Krok 1: połącz stopy z ramą Krok 2: wetknij zaczepy Krok 3: zawieś półkę na 
zaczepach

Krok 4: zamontuj pręty 
stężające w regale

Krok 5: gotowe
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nakładka na półki z przegrodami

listwa cokołowa

… i inne wyposażenie 

dodatkowe w katalogu 

głównym META

przegroda siatkowa, wolnostojąca

półka wysuwana

drążek do szafy

przegroda pełna

wspornik podłużny pod półkę

listwa wypełniająca

przegroda wolnostojąca

listwa na etykiety

listwa tylna
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Akcesoria META gwarantują wszechstronność i elastyczność oferowanych rozwiązań. Są 

łatwe w instalacji więc poszczególne obszary systemu regałów można łatwo przebudować 

lub zmodernizować. Szczególnie praktyczna jest regulacja półek. Nawet wtedy, gdy regały 

są już użytkowane można zmieniać wysokości zawieszenia półek w odstępach co 25 mm.

	 Półki	–	wyposażenie	dodatkowe

	 –	rozwiązanie	na	miarę

Regały wtykowe META CLIP®

Różnorodność zastosowań i bogaty asortyment wyposażenia dodatkowego

Regały półkowe META umożliwiają 

zastosowanie szerokiego asortymentu 

wyposażenia dodatkowego, tak by  

indywidualnie dopasować regały do 

Państwa potrzeb.
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Regały wtykowe META CLIP®

Różnorodność zastosowań i bogaty asortyment wyposażenia dodatkowego

Nakładki na półki z przegrodami jak 
również przegrody wolnostojące

Regały z ramą perforowaną, wyposażoną
w haki

Regały z przegrodami siatkowymi i ramą z
perforacją 
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po lewej: nakładka na półki z przegrodami
po prawej: przegrody wolnostojące

Listwa frontowa do materiałów sypkich, 
przegrody pełne

drzwi zamykane na zamek dostępne w wysokościach 2.000, 1.000 i 500 mm (wersja 1/1, 1/2 i 1/4)

Regały z przegrodami siatkowymi i ramą pełną

regały zabezpieczone od tyłu plecami z siatki, regulowana wysokość zawieszenia półki co 25 mm,
pojemniki różnej wielkości

Wszystko	pod	kontrolą	

–	od	najmniejszej	śrubki	do	

największej	części	zamiennej	

Regały półkowe META CLIP® zapewniają 

porządek w różnych branżach.  

Dobrze przemyślany system 

wyposażenia dodatkowego zapewnia 

niemal uniwersalne zastosowanie 

regałów półkowych META CLIP®.
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Regały wtykowe META CLIP®

Różnorodność zastosowań i bogaty asortyment wyposażenia dodatkowego

Rury wydechowe, porządnie posortowane 
i podzielone prętami

Ta antresola META tworzy 8 pomieszczeń biurowych
dla pracowników

Optymalne przechowywanie małych towarów w 
regałach półkowych META CLIP®

Szyby przechowywane na regałach
wspornikowych

Trzypoziomowe centrum logistyczne o pow. 1.250 m2

oferuje dużą powierzchnię magazynową
Magazynowanie beczek

Magazyn otwarty z dwupiętrowym systemem META CLIP®, optymalnie dostosowany do potrzeb klienta, wszystko skoordynowane z miejscem obsługi 
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Masywne części samochodowe można przechowywać w szerokich regałach META CLIP®, gdzie 
pozostają zawsze łatwo dostępne.

… przykłady zastosowań w motoryzacji i nie tylko

Akumulatory przechowywane w regałach
ekologicznych z półką wannową

Ramy z perforacją 
wyposażone w haki to dodatkowe
miejsce przechowywania części

System regałów półkowych META 
CLIP® jest bardzo elastyczny, można 
go łatwo dopasować do zmienne-
go asortymentu

Szczególne wymagania to również specjalne rozwiązania np. w motoryzacji – magazyn 

części zamiennych: zderzaki, opony, rury wydechowe, felgi o różnorodnych kształtach i  

rozmiarach.

W takich przypadkach stosujemy regały specjalne CLIP® z możliwością rozbudowy o różne 

przegrody, pręty, trawersy z półkami drewnianymi itp. 

Regały specjalne można łączyć z regałami półkowymi META CLIP®.



20

Regały wtykowe META CLIP®

Regały na opony i felgi · przykłady zastosowań w praktyce

Kolejny przykład zastosowania regałów META CLIP® na opony i felgi – tym razem wersja tańsza,
na zwykłych trawersach

Opony i felgi uporządkowane, na specjalnych trawersach

Opony i felgi na trawersach o regulowanej 
głębokości
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Regały półkowe META CLIP®

tu zastosowane jako przejezdne regały META MULTIBLOC® na opony 

Ogromna oszczędność miejsca: w systemie regałów przejezdnych META MULTIBLOC®

zmagazynowano około 1000 opon, z bezpośrednim dostępem do każdej z nich.

System regałów przejezdnych META 

MULTIBLOC® doskonale nadaje się do 

magazynowania wielu opon na możliwie 

małej powierzchni np. w przechowalni 

opon. Letnie i zimowe opony są 

składowane na specjalnych trawersach  

na opony i felgi.

Opony i felgi przechowywane na 
specjalnych trawersach
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Wyposażenie magazynów META CLIP®

Moduły regałów, moduły szaf, wyposażenie magazynów

Archiwizacja dokumentacji i części 
zamiennych 

Wydawanie narzędzi

Materiały do produkcji i narzędzia są kosztowne. Jeśli nie są w użyciu, powinny być pod 

kluczem. Magazyn drogich przedmiotów powinien być wyposażony w odpowiednie, 

zamykane szafy.

 idealne jako zamykane wyposażenie stref produkcyjnych np. warsztatów, magazynów itp.

 niemal nieograniczone możliwości kombinacji, dzięki modułowemu systemowi  

 META CLIP® bazującym na niezależnych polach regałowych

 bogaty system wyposażenia dodatkowego umożliwia skonfigurowanie zestawu  

 dopasowanego do potrzeb klienta

 bezproblemowa integracja w kompleksowy system regałów

 półki z perforacją w odstępie co 50 mm



23

Szafy modułowe META CLIP®

Indywidualne rozwiązanie dla każdego
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Regały biurowe META COMPACT®

Porządek w biurze i w archiwum

Skręcane regały biurowe – sprawdzona 
jakość w korzystnej cenie

Regały biurowe i archiwalne

Biurowe regały wtykowe 
– łatwy montaż + wyposażenie dodatkowe

Biuro – moduły szaf – Indywidualne 
rozwiazania

Regały	skręcane,	wtykowe	lub	do	specjalnych	zastosowań

META posiada bogaty asortyment! Doskonale nadaje się do biura, archiwum czy hal  

produkcyjnych. Jakość i produkcja Made in Germany gwarantują długie użytkowanie 

regałów.

 Regały biurowe META Clip o klasycznym wyglądzie doskonale harmonizują z każdym  

 wnętrzem.

 Wykonanie z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej w sposób ciągły gwarantuje  

 długotrwałe użytkowanie i dużą wytrzymałość.

 Regały biurowe META COMPACT® dostępne są w tańszej wersji ocynkowanej lub w  

 wersji dodatkowo malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.

Pokazane	niżej	i	inne	przykłady	regałów	znajdą	Państwo	w	naszym	katalogu	

regałów	biurowych	META	COMPACT®



Szafy META COMPACT®  
– Regały na zawieszane teczki i oragnizery 

Regały META COMPACT® na teczki zawieszane
– optymalne do teczek zawieszanych

META COMPACT® regały na  segregatory
– więcej miejsca na dokumenty

META	MULTIBLOC®		

Przesuwne	regały	biurowe	i	archiwalne

 Zwiększenie powierzchni magazynu 

nawet o 100%

 Oszczedność powierzchni do 50% przy 

zachowaniu tej samej pojemności

 Niższe koszty składowania w  

porównaniu do stacjonarnych regałów

 Dostęp do każdego miejsca przy maksy-

malnym wykorzystaniu pomieszczenia

 Napęd ręczny

 Przełożenie siły 1: 3000 sprawia,  

że bardzo łatwo je przesuwać
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META CLIP® zabudowa 1 - poziomowa

z antresolą do magazynowania w stosach

System regałów półkowych META CLIP® z antresola do magazynowania 
w stosach

System regałów 
półkowych META CLIP®

	 Antresola	tworzy	dużą	powierzchnię	

	 magazynową
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META CLIP® zabudowa 2-poziomowa

Podwojenie powierzchni magazynowej w górę

	 Dzięki	zabudowie	2-poziomowej	podwaja	się	powierzchnia		

	 magazynowa.	Zyskują	Państwo	dużo	miejsca	na	swoje	produkty.
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META CLIP® zabudowa 2-poziomowa

Podwojenie powierzchni magazynowej w górę

	 Zabudowa	1,	2	lub	3-poziomowa	–	system	regałów	półkowych	dostosowany	do		

	 indywidualnych	potrzeb	klienta.
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System regałów półkowych META CLIP® po jednej stronie w zabudowie 2-poziomowej, a po drugiej stronie 3-poziomowej.

META CLIP® zabudowa 2-poziomowa i wyższa

Podwojenie powierzchni magazynowej w górę
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META CLIP® zabudowa 3-poziomowa

Optymalne wyposażenie magazynu

Perfekcyjna	organizacja	magazynu	

Oszczędza	nasze	nerwy

System regałów półkowych META z 

szybkim i bezpiecznym dostępem czyni 

z każdego magazynu arcydzieło. Krótkie 

drogi kompletacji pozwalają zrealizować 

najpilniejsze zamówienia bez stresu i na 

czas.

System META CLIP® tworzy przestrzeń  

– na małej powierzchni powstaje wielki 

magazyn.Tajemnica sukcesu leży w 

możliwości wykorzystania każdej  

przestrzeni.

Zabudowa 3-poziomowa w magazynie części samochodowych

Bezpieczeństwo w magazynie ze stacją 
przeładunkową

	 Bezpieczne	wejścia	i	połączenia	poziomów

	 przez	windy,	schody	i	systemy	transportowe



Tylko niezawodna funkcjonalność 

zapewnia płynną pracę i zwiększa  

poziom motywacji pracowników.  

Regały META® są zaprojektowane  

ergonomicznie, aby zapewnić jak 

najwyższe bezpieczeństwo pracy oraz 

najwyższą jakość magazynowania.

W magazynie tego regionalnego dostawcy zastosowano 3-poziomowy system regałów META® 
z półkami w ilości ponad 1600 sztuk.

Aby zapewnić sprawną kompletację, zintegrowano 2 pomieszczenia biurowe i ladę z 
systemem regałów półkowych.

31

	 Bezpieczne	wejścia	i	połączenia	poziomów

	 przez	windy,	schody	i	systemy	transportowe
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System regałów wtykowych META CLIP®

Dobra kombinacja z innymi systemami regałów META

Kolorowy system regałów META CLIP® obudowany regałami na kable META MULTIPAL®

i regałami wspornikowymi MULTISTRONG®

Kombinacja	różnych	systemów	META	tworzy	indywidualne	rozwiązania		

magazynowe

Regały wtykowe META CLIP® dają się łączyć z innymi typami regałów META.  

W ten sposób można łączyć np. regały paletowe META MULTIPAL® czy regały  

wspornikowe META MULTISTRONG®, a regały półkowe można montować na  

wózkach META MULTIBLOC®.
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	 Różne	typy	regałów	META

	 –	tworzą	praktyczne	kombinacje

Ten magazyn wyposażono w ocynkowane
regały META CLIP® w zabudowie
2-poziomowej oraz system regałów
paletowych META MULTIPAL®

System regałów półkowych META CLIP® op-
tymalnie zintegrowany z pomieszczeniem, 
połączone z systemem META MULTIPAL® i 
stacją przeładunkową

Regały półkowe META CLIP® w połączeniu z przejezdnymi wózkami META 
MULTIBLOC® tu przykład zastosowania w pralni.
Zwiększenie pojemności magazynu nawet o 100% dzięki przejezdnym 
regałom META

System regałów półkowych META CLIP® połączony z 
systemem META MULTIPAL® i stacją przeładunkową
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Magazyn o powierzchni 900 m2  jest podzielony niemal na kwadraty.
Ręczny magazyn do kompletacji wyposażony jest w 3-poziomowy system META HIGH-CLIP®

Bezpieczeństwo w magazynie  
jest priorytetem – tu stanowisko 
przeładunkowe z bramką obrotową

META HIGH-CLIP® w zabudowie wielopoziomowej …

Jeżeli długość x szerokość nie zapewnia wystarczającej powierzchni, wykorzystamy wysokość
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META HIGH-CLIP® w wersji AKL dostępny na 
zapytanie

Wiecej	powierzchni	magazynowej	w	małym	pomieszczeniu! 

Profile ramy połączone ze sprawdzonymi półkami META to podstawowe komponenty 

regału wysokiego składowania META HIGH-CLIP®. 

 Optymalne wykorzystanie powierzchni pomieszczeń do 12 metrów 

 Szerokość półki wykorzystana w 100%, dostępne szerokości 1.000 lub 1.300 mm 

 Głębokość półki od 300 do 800 mm 

 Możliwość zamontowania półki w odstępie co 25 mm 

 Półki zawieszane na zaczepach 

 Ramy składane w celu ułatwienia transportu 

 Nośność półki od 80 do 400 kg, nośność pola do 7,5 tony 

 Powierzchnia ocynkowana lub malowana proszkowo wg skali RAL 

 Możliwość rozbudowy do 5 poziomów

… regały wysokiego składowania i AKL

META HIGH-CLIP® Regały półkowe 
wysokiego składowania

Regały półkowe konstrukcje 
piętrowe

Regały półkowe wysokiego 
składowania

Zautomatyzowany Magazyn 
Drobnych Części
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Regały z półkami ukośnymi i regały rolkowe

Większa przejrzystość i optymalny dostęp do kartonów i pojemników

System META CLIP® z półkami pochyłymi są optymalnym rozwiązaniem do magazynowania 
kartonów i pojemników; składowane materiały samoczynnie ustawiają się po stronie odbioru

Regał	wtykowy	z	półkami	ukośnymi	META	CLIP®	S3:

 Korzystna relacja ceny do jakości

 Przejrzystość i porządek: łatwa kontrola stanu magazynowego towaru w regale

 Zasada FIFO(First-in / First-out): towar zmagazynowany jako pierwszy zostanie też 

pierwszy pobrany, jest to szczególnie ważne w przypadku towaru z datą ważności

 Półka zakrywająca do wykorzystania małej powierzchni, ponieważ nie ma przegród 

ukośnych

 Wąska listwa przednia umożliwia łatwe pobieranie kartonów i skrzynek

 Szybki i łatwy montaż ram wtykowych S3

 Towar przesuwa sie samoczynnie do miejsca odbioru dzięki nachyleniu półek pod 

kątem 18°

 Gładkie krawędzie na łączeniach półek w kierunku nachylenia

 Regulacja wysokości półek co 25 mm

 Boczna szyna dostępna na zapytanie

 Automatyczne uzupełnianie towaru: towar jest ładowany

z tyłu regału a z przodu kompletowany i odbierany 

 Oszczędność czasu przy kompletacji:

Porządek i szybki dostęp do magazynowanego towaru.

 Dostępny	również	w	wersji	dwustronnej

i	z	przegrodami	w	komplecie

Regały	z	półkami	ukośnymi	i	regały	

rolkowe	to	większa	przejrzystość	i	

łatwy	dostęp	do	magazynowanego	

towaru.

Uzupełnianie towaru działa perfekcyjnie. 

W miejsce pobranego towaru 

natychmiast pojawia się nowy. 

System ułatwia również kontrolę stanów 

magazynowych w regale. Brak towaru 

jest natychmiast widoczny.

Regał wtykowy z półkami ukośnymi 
META  CLIP®

Regał wtykowy z półkami ukośnymi META 
CLIP® S3 z przegrodami w komplecie
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Regały z półkami ukośnymi i regały rolkowe

Większa przejrzystość i optymalny dostęp do kartonów i pojemników

Regał rolkowy META MINI-RACK® tu od strony odbioru towaru: towar odbierany
przy pomocy specjalnego wózka typu Wave

Regał	rolkowy	META	MINI-RACK®:

 Korzystny relacja ceny do jakości

 Przejrzystość i porządek: łatwa kontrola stanu magazynowego 

towaru w regale

 Zasada FIFO(First-in / First-out): towar zmagazynowany jako 

pierwszy zostanie też pierwszy pobrany, jest to szczególnie 

ważne w przypadku towaru z datą ważności

 Półka zakrywająca do wykorzystania na całej powierzchni, 

ponieważ nie ma przegród ukośnych

 Wąska listwa przednia umożliwia łatwe pobieranie kartonów i 

skrzynek

 Podstawowe komponenty regału bazują na sprawdzonym  

systemie regałów META MINI-RACK®

 Na każdym poziomie 8 listew rolkowych

 Listwy rolkowe można dowolnie rozdzielać w zależności od 

wielkości towaru przy pomocy dostawnych szyn prowadzących

 Regulacja wysokości półek co 50 mm

Regał rolkowy META MINI-RACK®
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META CLIP® w handlu specjalistycznym

Sprzedaż odbywa się przez sklep oraz jego wyposażenie!

Właściwa	ekspozycja	towaru	–	lepsza	sprzedaż!

Ostatecznej decyzji zakupu klient dokonuje w punkcie sprzedaży. Profesjonalnie 

wyposażony sklep z umiejętnie zaprezentowanym towarem to sukces. Systemy  

regałów META skutecznie pomagają sprzedawać!

META	jest	profesjonalistą	w	wyposażeniu	sklepów	specjalistycznych.

Przykładowe	branże:	

 przemysł narzędzi i maszyn, branża sanitarno-instalacyjna

 sieci produkcyjno – handlowe
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META	oferuje	praktyczne	pomysły	na	wyposażenie	punktów	w	handlu		

specjalistycznym.

Tradycyjne formy sprzedaży przegrywają z konkurencją już na starcie. Kto nie dostosuje się 

do nowych wymagań, nie istnieje na rynku.

 META	to: większa swoboda w projektowaniu punktów sprzedaży, bogatsza forma i 

więcej kolorów, otoczenie czyniące z zakupów miłe przeżycie.

 META	to: analiza, doradztwo, projekt, dostawa i montaż, współpraca z klientem,  

architektem i projektantem.
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META CLIP® w handlu specjalistycznym

Sprzedaż odbywa się przez sklep oraz jego wyposażenie!

Przejrzyście poukładany towar w sklepie 
i na zapleczu

Regały półkowe w zabudowie piętrowej użyte do magazynowania różnego towaru od maszyn  
i narzędzi po odzież ochronną.

Towar oznaczony symbolem jako 
niebezpieczny złożony w specjalnym 
magazynie przeciwwybuchowym.
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Regały skręcane META FIX®

Solidny regał półkowy w korzystnej cenie

Regały z półkami o dużej rozpiętości META MINI-RACK®

Większe powierzchnie na wyjątkowo duży asortyment 

 Idealny	do	trwałego	zmontowania	jednego	lub	kilku	modułów

 Łatwy	montaż: regały skręca się za pomocą jednego klucz imbusowego

 Dostęp	z	obu	stron

 Perforacja	półki	w odstępach co 50 mm pozwala na zastosowanie elementów  

dodatkowych jak np. przegrody (za wyjątkiem półki L-80)

 Dodatkowe	ułatwienie	montażu – śruby połączone z narożnikami usztywniającymi

 Standardowe	wymiary:	

Standardowa	wysokość:	 2.000, 2.500, 3.000 mm	

Standardowa	głębokość:	 300, 400, 500, 600, 800 mm	

Standardowa	szerokość:	 1.000 mm

 Nośność	półki:	 do 400 kg1)

 Nośność	pola:	 do 1.460 kg1) 2)

 Powierzchnia:	 ocynkowana metodą Sendzimira lub dodatkowo malowana  

  proszkowo, kolor jasnoszary RAL 7035

Mocowanie ze stężeniem Za pomocą 
narożników usztywniających i śrub

Zwykłe mocowanie za pomocą śrub i 
nakrętek
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Regały z półkami o dużej rozpiętości META MINI-RACK®

Większe powierzchnie na wyjątkowo duży asortyment 

 Alternatywa do regału paletowego

 Duże powierzchnie do składowania wyjątkowo dużych i masywnych towarów

 Składowanie pionowe i poziome

 Możliwość łączenia z wielopoziomowym systemem META CLIP® 

Do magazynowania większych i ciężkich towarów lub drobnych elementów

 Różnorodność zastosowań i branż

 Półki z regulacją wysokości co 50 mm

 Trawersy z perforacją w module 200 mm do montażu przegród

 Standardowe	wymiary:	

Standardowa	wysokość:	 2.200, 2.500, 3.000 mm	

Standardowa	głębokość:	 650, 800, 1.050 mm	

Standardowa	szerokość:	 1.400, 1.800, 2.200, 2.600 mm

 Nośność	półki:	 do 600 kg1)

 Nośność	pola:	 do 4.600 kg1) 2)

 Powierzchnia:	 ocynkowana metodą Sendzimira i dodatkowo malowana  

  proszkowo, kolor jasnoszary RAL 7035 jasnoszary

z płytą wiórową

z panelami stalowymi

rama

regał	podstawowy regał	dostawny regał	dostawny

przegroda

trawers

drążek

półka 
drewniana

przegroda

przegroda

półka stalowa

	 Przykłady	na	stronach	44 – 45

1)  przy równomiernie rozłożonym obciążeniu      2)  podane nośności obowiązują dla min. 3 pól w regale
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META	MINI-RACK®	–	większe	powierzchnie	na	asortyment	XXL

Regały META MINI-RACK® z dużą powierzchnią półek do składowania wyjątkowo  

obszernych i masywnych towarów, nośności półki do 600 kg, nośność całego regału  

do 4600 kg to parametry dające ogromne możliwości w wielu branżach.

Cała infrastruktura systemu META CLIP® jest tu również dostępna. Antresole, przejazdy, 

schody i windy, bezpieczne stacje przeładunkowe oraz środki transportu.

Wiele	możliwych	kombinacji	sprawia,	że	regały	z	półkami	o	dużej	rozpiętości	

META	MINI-Rack®	można	stosować	w	różnych	branżach.

META MINI-RACK® – regał na duże i ciężkie 
produkty

Regały z półkami o dużej rozpiętości META MINI-RACK®

różnorodność praktycznych zastosowań
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META MINI-RACK® Regał na beczki 
z wanną ociekową i uchwytem na pojemnik

Regały z półkami o dużej rozpiętości META MINI-RACK®

różnorodność praktycznych zastosowań
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Regały	wtykowe	z	półkami	o	dużej	rozpiętości	typu	META	SPEED-RACK®

 Prosta konstrukcja regału z symetrycznymi, równoramiennymi kątownikami

 Prosty montaż wtykowy

 Tylko jako regał podstawowy, wyjątkowo wygodny w planowaniu i realizacji

 Trawersy chronią krawędź półki

 Regulacja wysokości półki co 50 mm

 Trawersy podłużne i poprzeczne

 Dwa wsporniki pod każdą półką

 Możliwość kotwienia do podłoża, metalowa stopa wtykowa

 Standardowe	wymiary:	

Standardowa	wysokość:	 1.970, 2.470, 2.970 mm	

Standardowa	głębokość:	 400, 600, 800 mm	

Standardowa	szerokość:	 1.700, 2.000, 2.500 mm

 Nośność	półki:	 do 500 kg1)

 Nośność	pola:	 do 3.000 kg1) 2)

 Powierzchnia	profili	i	trawersów:		 ocynkowana

META SPEED-RACK® z płytą wiórową

META SPEED-RACK® z panelami 
stalowymi

Prosty montaż przy użyciu gumowego 
młotka

1)  przy równomiernie rozłożonym obciążeniu      2)  podane nośności obowiązują dla min. 3 pól w regale

Regały wtykowe z półkami o dużej rozpiętości … … typu META SPEED-RACK®

świetnie nadają się do zastosowania w magazynach przemysłowych, do … … przechowywania ciężkich, masywnych towarów
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Regały wtykowe z półkami o dużej rozpiętości … … typu META SPEED-RACK®

świetnie nadają się do zastosowania w magazynach przemysłowych, do … … przechowywania ciężkich, masywnych towarów



Oprócz regałów półkowych META posiada 
w asortymencie jeszcze wiele więcej

Nie wiemy co Państwo chcą magazynować, 
ale na pewno posiadamy właściwe rozwiązanie

Wiecej informacji na temat produktów

oraz dodatkowe katalogi otrzymają Państwo

na życzenie – bezpłatnie!

Inspekcje regałów

Katalog regałów biurowych

Katalog główny META

Regały przesuwne

Regały wspornikowe

Regały paletowe

Regały półkowe / Antresole
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www.meta-online.pl

Skontaktuj się z nami!


