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SYSTEMY SKŁADOWANIA: Antresola modułowa od PROVOST Polska
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Najszybszy  
i najbardziej ekonomiczny 
sposób na dodatkowe m2

Pomimo szczególnie dobrej koniunktury gospodarczej firmy muszą jednak stawić 
czoła nowym ograniczeniom. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych w połą-
czeniu z brakiem siły roboczej zaburzyły warunki do prowadzenia prac związanych 
z rozbudową infrastruktury magazynowej. Zapotrzebowanie na powierzchnię maga-
zynową stale rośnie, ale ogólnie rzecz biorąc, budowa nowych powierzchni magazy-
nowych coraz częściej staje się skomplikowana, kosztowna i często zbyt długa.
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Wszystkim firmom, którym brakuje 
miejsca w budynku przemysłowo-
-magazynowym, PROVOST od wielu 

lat oferuje modułowy system antresoli ma-
gazynowej, który można zbudować w ciągu 
zaledwie kilku tygodni.
Antresole modułowe Proplus LP3 służą 
do składowania palet lub do montażu rega-
łów kompletacyjnych. System składa się ze 
połączonych za pomocą mocnych śrub, profili 
stalowych zimnogiętych, na których zamon-
towana jest podłoga z płyt drewnianych, kraty 
pomostowej lub paneli blaszanych.
Przestrzenie między słupami podporowymi 
mogą przekraczać 8 m przy wysokości jednej, 
dwóch lub trzech kondygnacji z obciążeniem 
nawet do 1000 kg/m². 
Antresole uzupełnia bardzo duża ilość akce-
soriów komplementarnych, takich jak elemen-
ty zabezpieczające (barierki, klatki schodowe 
itp.), ale także wszystkie rozwiązania niezbęd-
ne do transportu produktów pomiędzy pię-
trami, takie jak bramki załadunkowe, windy 
towarowe czy systemy przenośnikowe. 
Antresola Proplus LP3 stworzona i produ-
kowana przez PROVOST charakteryzuje się 
pełną modułowością, a jej parametry użyt-
kowania można modyfikować. Antresolę 
można powiększać lub demontować w celu 
wykorzystania w innym budynku. Ponadto 
modułowa antresola, jako  wyposażenie ma-
gazynowe, może zostać sfinansowana za po-
mocą leasingu.  

System spełnia wymagania obowiązują-
cej normy EN 10-90 (konstrukcje stalowe) 
i przeszedł pełny proces certyfikacji przez 
TUV Nord Polska.
Ponieważ celem PROVOST Polska jest do-
starczenie rozwiązania maksymalnie opty-
malizującego wykorzystanie przestrzeni, 
nasze zespoły inżynierskie wykonują pro-
jekty na wymiar, aby dostosować antresole 
do ograniczeń budynku, elementy są na-
stępnie przygotowywane w naszej polskiej 
fabryce położonej w woj. świętokrzyskim 
(Starachowice), której powierzchnia produk-
cyjna przekracza 14 000 m².

Do walki z brakiem miejsca i w celu pozyskania 
go w błyskawicznym czasie antresole modu-
łowe są najlepszym, najszybszym w realiza-
cji i najekonomiczniejszym rozwiązaniem. 
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