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ZADASZONE  
REGAŁY WSPORNIKOWE 

Zadaszony regały to estetyczne przechowywanie materiałów oraz ochrona przed wa-
runkami atmosferycznymi.

Długie i mocne wsporniki dachowe o wymiarach nawet do 4 m gwarantują poziom wil-
gotności poniżej 18% i jednocześnie spełniają nowe standardy ochrony i konserwacji 
drewna konstrukcyjnego. Dwa wsporniki mogą tworzyć suchy korytarz do 6 m między 
stopami regałów, co pozwala na używanie popularnych standardowych wózków widło-
wych czołowych bez konieczność inwestycji w drogie boczne wózki.

Nasze rozwiązania umożliwiają również przedłużenie istniejących budynków na zwy-
czajnej płycie betonowej niskim kosztem. Wsporniki są przedmiotem precyzyjnych ba-
dań mających na celu określenie najlepszego sposobu przechowywania. Optymaliza-
cja składowania materiałów na zewnątrz, troska o Wasze ładunki i ich ochrona przed 
trudnymi warunkami pogodowymi to nasze codzienne zadania.

„Twoje wymagania idą w parze z naszymi rozwiązaniami,  
dlatego razem odnosimy sukces.”

OPATENTOWANY REGAŁ WSPORNIKOWY PROVOST

Nasz regał wspornikowy stworzony w 2007 roku CANTIPRO wykonany jest 
z dwóch profili stalowych ocynkowanych zimno-giętych, połączonych ze 
sobą i znitowanych (patenty europejskie). 32 zagięcia profili nadają mu wy-
jątkową sztywność i wysoką odporność na wyboczenie.

Perforacje w górnej części kolumny sprawiają, że 
regał jest w pełni ewolucyjny i posiada możliwość 
montażu systemu zadaszenia.

Podstawa CANTIPRO jest mocowana do kolumny 
za pomocą mocnych śrub, zapewniając optymalną sztywność i wytrzymałość.

W przeciwieństwie do rozwiązań spawanych, CANTIPRO może być zdemonto-
wany, co ułatwia jego transport oraz utrzymanie (łatwo zmienić podstawę jed-
nostronnego regału na dwustronną lub zmienić rozstaw pomiędzy regałami).

Wszystkie nasze produkty spełniają ogólną normę regałową: FEM.10.2.02. Na-
tomiast CANTIPRO to również jedyne regały wspornikowe na Polskim Rynku 
z certyfikatem spełniający normę EUROKOD 3 (Konstrukcje stalowe i działania 
zewn. warunków atmosferycznych)
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ZABUDOWA ZADASZENIA  
DO REGAŁÓW PALETOWYCH

Specjalizujemy się w regałach zabudowanych i zadaszonych od ponad 40 lat, wielolet-
nie doświadczenie pozwala nam zaproponować rozwiązania zabezpieczające Państwa 
produkty. 

Regał paletowy PROVOST może zostać zadaszony lub zabudowany – boki i plecy.

Zadaszenie zapewnia komfort podczas wybierania produktów przez klienta lub rozła-
dunku towarów, zabezpiecza również przechowywane materiały i zapewnia ochronę 
przed trudnymi warunkami atmosferycznymi (grad, śnieg, deszcz, słońce…).

Tylna ścianka zabezpiecza powierzchnię magazynową przed wtargnięciem oraz chroni 
materiały przed zacinającym deszczem.

Zabudowane regały tworzą profesjonalną strefę ogrodową dla sklepów z materiałami 
budowlanymi.

Przechowywanie na zewnątrz produktów, które nie wymagają składowania wewnątrz 
sklepu to duża oszczędność miejsca.

Zadaszenie oraz tylna ścianka są projektowane według obliczeń konstrukcyjnych na-
szego biura projektowego, z uwzględnieniem warunków klimatycznych, rodzaju skła-
dowanych produktów oraz lokalizacji geograficznej.

To ekonomiczne rozwiązanie jest objęte 5 letnią gwarancją, a bogate doświadczenie 
pozwala zapewnić estetyczne wykończenie dbając o wystrój i wygląd twojego sklepu.

„Chronić produkty żeby zagwarantować ich sprzedaż.  
To priorytet naszych klientów.”
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REGAŁY  
NA MATERIAŁY BUDOWLANE

Regał został w całości zaprojektowany przez nasze biuro projektowe w oparciu o inno-
wacyjną koncepcję.

Regał jest w całości przez nas profilowany i obrabiany z wykorzystaniem najlepszych 
gatunków stali typu HLE wysokiej elastyczności i plastyczności, co zapewnia mu wyso-
ką jakość i zgodność z obowiązującymi normami. Propal 3 przeszedł wszystkie testy 
słynnego i niezależnego biura certyfikującego Biuro Veritas, z wynikiem pozytywnym. 
Nasz regał spełnia wszystkie najbardziej wymagające i obowiązujące w Polsce i w Eu-
ropie normy regałowe EN-15620 oraz EN-15512.

Modułowy i niezawodny Regał PROPAL 3 spełnia najbardziej zróżnicowane wymagania 
dotyczące przechowywania materiałów wewnątrz hal jak i na zewnątrz. System moco-
wania półek z perforacją co 50 mm pozwala na regulację wysokości, zapewniając dużą 
elastyczność podczas jego użytkowania.

Dzięki 6 różnym modeli słupów od 3 do 18 ton i 11 rodzajów trawersów, jesteśmy w sta-
nie odpowiedzieć na najbardziej wymagające wyzwania.

„Regał paletowy to najlepsze rozwiązanie, aby efektywniej 
wykorzystać przestrzeń, skontrolować wizualnie stany i zapasy 

jak i estetycznie zaprezentować produkty do profesjonalnej 
obsługi swoich klientów”.



www.provost.pl +(48) 41 275 65 12 www.provost.pl +(48) 41 275 65 128 9

REGAŁY WSPORNIKOWE  
NA STAL I PRĘTY ZBROJENIOWE

PREFABRYKATY ZBROJENIOWE

Ilość, rozmiar i sztywność prefabrykatów to najważniejsze parametry, które definiu-
ją sposób składowania; specyfika tego produktu wymaga odpowiedniego rozwiązania.

Provost oferuje składowanie prefabrykatów na wspornikach wyposażonych w ogranicz-
niki (separatory). Ramiona mogą być poziome lub pochylone, aby ułatwić pobieranie. De-
montowalne ograniczniki pozwalają na zatrzymanie produktu, ułatwiają jego ręczne po-
bieranie oraz identyfikację.

PRĘTY ZBROJENIOWE

Aby przechowywanie prętów było bardziej funkcjonalne, firma Provost zaprojektowa-
ła profesjonalny regał ze specjalnym wspornikiem, aby ułatwić jego przechowywanie 
i pobranie.

– Wsuwane przedłużki ułatwiają załadunek regału za pomocą wózka lub podnośnika, 
kiedy pręty są spinane.

– Ramiona są nachylone pod kątem 30°, aby utrzymać wiązkę na miejscu po rozpięciu 
paczki.

– Wersja na 5 poziomach + podstawa umożliwia przechowywanie 6 różnych modeli.

„Dostosowanie się do Państwa wymogów to gwarancja 
zwiększenia wydajności na sklepie”
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SKŁADOWANIE PŁYT GIPSOWYCH

To jeden z flagowych produktów marketów budowlanych.

Jego wysoka sprzedaż zmusza detalistów, aby zapewnić zróżnicowane przechowywa-
nie wszystkich referencji zadowalając różnorodną klientelę.

Regał dostosowuje się idealnie do płyt GK z belkami o wymiarach od 2700 do 3300 mm. 
Tworząc przestrzeń pod płytami, nakładki belkowe mocowane na trawersach ułatwia-
ją wyjmowanie i chwytanie płyt unikając ich odkształcenie.

NA WSPORNIKU

Regały wspornikowe to alternatywne rozwiązanie do przechowywania płyt: pobieranie 
wózkiem jest łatwe, dostęp szybki, oraz można w łatwy sposób regulować wszystkie 
wysokości poziomów dzięki modułowości regału.

Produkt zachowuje wszystkie swoje właściwości dzięki odpowiedniemu rozpraszaniu 
sił na konstrukcję. Jest to również rozwiązanie ewolucyjne do wielu innych zastosowań.

„Dwa rozwiązania do przechowywania płyt GK. "

SKŁADOWANIE PROFILI ALUMINIOWYCH DO ŚCIAN GK

Bardzo wysoka rotacja profili zobowiązuje sklepy do magazynowania dużych zapasów 
i stanów magazynowych.

Sztywność profili i waga materiału pozwalają na rozplanowanie regału i podparcia co 
1500 mm z dużą wysokością konstrukcji i wieloma poziomami.

Regał wspornikowy jest doskonałym rozwiązaniem do przechowywania: szybki i łatwy 
dostęp wózkiem lub ręcznie.
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REGAŁY NA DRZWI  
/ WYROBY STOLARSKIE

Co roku rozwijamy wraz z naszymi klientami gamę niezbędnych akcesoriów potrzeb-
nych w ich sklepie.

W związku z tym: nadstawki, separatory pionowe lub poziome i inne ruchome ogranicz-
niki zostały zaprojektowane z myślą o wyposażeniu sklepów.

Stolarkę można składować pionowo na ziemi dla ułatwienia kompletacji lub poziomo 
na szynach dzięki nadstawkom.

PROPAL3 to prawdziwy atut dla Twoich instalacji i jeden z najlepszych produktów swo-
jej generacji.

„Sukces naszego produktu to również jego ciągłego udoskonalenia 
i wyposażanie w kolejne elementy akcesoriów, które powstają aby 

spełnić Państwa oczekiwania”
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DROBNE WYROBY METALOWE

Nasze specjalne belki projektowane dla sklepów budowlanych pozwalają na wąskie 
pionowe rozstawy, aby zoptymalizować kompletację i zapewnić odpowiednie miejsce 
Twoim produktom.

Nasz asortyment w marketach budowlanych obejmuje również wszystkie akcesoria: 
przegrody, kosze druciane, listwy cenowe, oznakowanie itp. Dopasowane do produk-
tów metalowych, będą miały pozytywny wpływ na sprzedaż.

Wszystkie rozwiązania merchandisingowe są szczególnie rozpoznawalne i cenione 
przez naszych klientów głównie dlatego że zostały wypracowane doświadczeniem za-
równo naszym, jak i pracowników sklepów.

Oznakowania: oznakowanie półek jest ważne pod względem wizerunkowym, ułatwia 
wyszukiwanie klientom i przyczynia się do sprzedaży.

Nasze średnio-ciężkie regały nadają się do marketów budowlanych dzięki:

– wąskim słupkom o szerokości 50 mm,

– belkom schodowym, które umożliwiają stworzenie pełnej półki,

– specjalistycznym separatorom i przegrodom.
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REGAŁY SKLEPOWE  
I RACK Z INTEGRACJĄ

REGAŁ SKLEPOWY

Porządkować, urządzać, organizować to fundamenty dla wyglądu twojego sklepu.

Nasze regały są kompatybilne „Tegometall” i pozwalają na przechowywanie i wystawie-
nie produktów na półkach lub na zawieszkach.

Nasza szeroka oferta akcesoriów: blistry, haczyki, belki nośne, łuki, kosze druciane, fa-
sady z pleksi separatory…. jest odpowiedzią do urządzenia półek.

REGAŁY Z INTEGRACJĄ

Z nowatorskiej koncepcji, nasz regał Propal 3 został w całości zaprojektowany przez na-
sze biuro projektowe, aby być elementem wyposażenia w punktach sprzedaży.

Słupki posiadają możliwości regulacji półek co 50 mm oraz tylna perforacja umożliwia-
jąca integrację elementów typowego regału sklepowego oraz jego akcesoria.

Na wysokość klienta wszystkie artykuły do samodzielnego pobierania a nad nimi od-
kłady magazynowe.

Propal 3 staje się idealnym rozwiązaniem do urządzenia 
samoobsługowej sprzedaży w sklepie.
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REGAŁ DO LISTEW

Naszym celem jest rozwój Twojego sklepu! Nasze doświadczenie pozwoliło na stworze-
nie kilku profesjonalnych i dedykowanych rozwiązań.

– Przechowywanie pionowe w górnej części a poziome przechowywanie w dolnej 
części

– Przechowywanie pionowe u góry i na mini Canti w dolnej części do kompletacji.

– Przechowywanie pionowe u góry i masowe magazynowanie na paletach w dolnej 
części.

PIONOWE PRZECHOWYWANIE NA REGALE WYSTAWOWYM  
I IDENTYFIKACJA LISTEW

Na tym regale dzięki przegrodom łukowym, będziesz w stanie zidentyfikować i wyróż-
nić profil z drewna lub PCV.

Maty antypoślizgowe umieszczone na podstawie zabezpieczają przechowywanie pro-
duktów, w szczególności podczas ich usuwania.

Magazynowanie na regałach jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Wszystkie 
te propozycje będą niezbędnym atutem do prezentacji listew.
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DZIAŁ OGRODOWY

Provost bardzo wcześnie zaangażował się w zagospodarowania tego sektora, ważne-
go dla Polaków.

Różnorodność potrzeb w tej dziedzinie wymagała dużego rozwoju konkretnych pro-
duktów.

Organizacja przestrzeni ogrodowej obraca się wokół produktów składowanych luzem, 
na paletach oraz jednostkowych.

Dzięki naszej historii i naszego know-how doradzamy jak przechowywać towar w stre-
fach dla ogrodu.

Łatwość kompletacji, optymalizacja składowania i ochrona przechowywanych towarów 
zwiększają sprzedaż.
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REGAŁY EKSPOZYCYJNE  
DO BRAM, FURTEK I DRZWI

Dysponując długoletnim doświadczeniem w projektowaniu konkretnych regałów dla 
marketów budowlanych, REDSTOCK projektuje i produkuje rozwiązania.

Struktura naszych regałów jest dyskretna aby podkreślić przede wszystkim wizeru-
nek produktów.

BRAMY I FURTKI

Regały do wystawiania mają mały rozstaw osi aby zoptymalizować miejsce w przypad-
ku małej powierzchni. Oferujemy regały na 3, 4 lub 5 poziomów zgodnie z zapotrzebo-
waniem.

Nasze regały pozwolą ozdobić wejście do sklepu i przyciągną wzrok klientów.

DRZWI

Opracowaliśmy 2 koncepcje regałów wystawowych :

Pierwsze rozwiązanie to Ramka przesuwna która chowa się na głębokość regałów.

Łączy prezentację produktu, łatwość wizualizacji produktu i optymalizację przechowy-
wania.

Szczególnie estetyczne i solidne, nasze rozwiązanie daje pełną satysfakcję klientom.

Drugą proponowaną koncepcją jest Ramka przednia na zawiasach, która zakrywa regał 
i zezwala na chwycenie drzwi, które są przechowywane na głębokości.

W przypadku tych wielkogabarytowych produktów:  
„Dobrze prezentować to dobrze sprzedawać”
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REGAŁ WYSTAWOWY  
DO KOSTKI BRUKOWEJ

REGAŁ Z RAMKAMI

Provost jest zarówno projektantem jak i producentem prezentera. Opracowaliśmy 
3 wersje do płyt podłogowych: małą, średnią i wysoką: maksymalnie 4 ramki na wy-
sokości 5 metrów.

Złożony jest ze standardowych elementów. Jego zastosowanie jest bardzo praktyczne 
dzięki niezależnym ramkom, którymi można łatwo manipulować wózkiem widłowym 
poprzez występujące uchwyty na widły.

NISKIE REGAŁY

Projektujemy i produkujemy z naszymi klientami konkretne regały do ekspozycji płyt 
i kostki brukowe.

Kompaktowe i łatwe w montażu, wystawione produkty instalowane w regałach są do-
stępne dla klientów z poziomu posadzki a klienci szybko mogą dokonać wyboru dzię-
ki przejrzystej prezentacji oferty.

Połączenie Państwa pomysłów z naszymi możliwościami 
produkcyjnymi zapewnia odpowiednie rozwiązanie  

prezenterów sklepowych.
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REGAŁY EKSPOZYCYJNE  
DO PŁYT I PARKIETÓW

Do ekspozycji podłóg i płytek opracowaliśmy kilka stojaków, w tym: 

Ekspozytor typu „podium” – prosty, ale profesjonalny. To ekonomiczna i skuteczna od-
powiedź na zaprezentowanie parkietu i płytek mając na ziemi paletę eksponowanego 
produktu. Ekspozytor na bazie regału idealnie nadaje się do marketów budowlanych. 
Zawiera wyłącznie jeden poziom w celu nachylonej prezentacji i maksimum składowa-
nia palet na ziemi i na wysokościach.

Prezentacje na trawersach zapewnia korzystną liniowość i zakrywa zapasy towarów. 
Te przesuwne regały są doskonałym kompromisem estetycznym jak i ekonomicznym, 
a mimo to zachowują funkcjonalność podczas kompletacji.

Regał składający sie z palet magazynowych w dolnej części i 3 pionowych lub nachylo-
nych poziomów ekspozycji w górnej części. Moduł wyposażony jest również w baner re-
klamowy w górnej części ułatwiając zmianę ekspozycji zgodnie z ewolucją asortymentu.
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ŁAZIENKI

W marketach budowlanych sukces sprzedażowy działu łazienkowego jest silnie powią-
zany z jakością wykonania ekspozycji. Dlatego oferujemy akcesoria i integracje mebli 
na półkach.

Opracowaliśmy poniższe specjalistyczne rozwiązanie.

REGAŁY DO ARMATURY SANITARNEJ

Stojaki fasadowe montowane na szynach jak i stojaki do mocowania na pokryciu mają 
tę szczególną cechę, że mają standardowy rozstaw osi, do umieszczania baterii lub 
2 niezależnych kranów.

ŁAZIENKA NA REGALE

To bardzo ekonomiczne rozwiązanie pozwala zaprezentować różne modele łazienek 
poprzez ich ekspozycję.

SPECJALISTYCZNY REGAŁ WSPORNIKOWY

Specjalistyczne regały wspornikowe do strefy łazienkowej są perfekcyjnie dyskretne 
smukłe i w ekspozycji są prawie niewidoczne. Wtedy Klient ma dostęp do pełnego asor-
tymentu i skupia się na wybraniu odpowiedniego produktu.

„Najlepszy regał to ten który zostawia największą przestrzeń  
dla produktów.”
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Funkcjonowania sklepu i przyjęcia osób z zewnątrz wymaga, aby bezpieczeństwo klien-
tów było w centrum uwagi.

Provost od lat rozwija z Tobą rozwiązania ochronne i zabezpieczenia dostosowane do 
Twojego środowiska.

Niezależnie od miejsca przechowywania ochrona produktu łączy się z ochroną ludzi, za-
równo pracowników, jak i klientów.

Ochrona jest nierozerwalnie związana z trwałym rozwojem i odpowiedzialnością.

PROPONUJEMY KILKA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA:

– Regałów paletowych : Ochraniacz słupów, osłony boczne, tylne ograniczniki palet, 
zdejmowalne ograniczniki, siatki zabezpieczające przed wypadnięciem towaru

– Regałów wspornikowych : zdejmowalne ograniczniki, gumowe zaślepki, płyty ude-
rzeniowe, szyny ochronne, zdejmowalny zestaw zabezpieczający ( aby zapobiec 
możliwym wypadnięciem podczas pobierania produktów)

– Budynków i hal : zabezpieczenie dostępu, wyjść ewakuacyjnych, okładzin wewnętrz-
nych, pieszych

Łączymy nasze doświadczenie z Waszym aby projektować, rysować, i produkować 
w naszym zakładzie wszelkie rodzaje elementów ochronnych do zabezpieczenia ob-
szary sprzedaży.

„Dobre zabezpieczenie to gwarancja trwałości Twojej instalacji.”
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PALETY SZTAPLOWANE

Coraz więcej marketów budowlanych wyposaża się w te przydatne akcesoria. Wśród 
wielu zalet warto podkreślić najważniejsze: możliwość sztaplowania 3 palety na jedną.

– Składowanie tymczasowy na określony okres, jak np. produktów sezonowych

– Składowanie bez kotwienia do posadzki

– Składowanie różnorodnych produktów

– Dostęp z każdej strony palety

– Ekspozycja i składowanie możliwa na zewnątrz dzięki wersji ocynkowanej

– Palety dostępne od ręki prosto z naszego polskiego magazynu

Wśród produktów, które nasi klienci składują na tych paletach są miedzy innymi rury 
PCV, rury spustowe, kłody, słupy, płoty, a zatem długie i nieporęczne ładunki lub pro-
dukty sezonowe.

Warto zauważyć, że ten system pozwala absorbować gwałtowne skoki magazynowe, 
rozdzielając je w sklepie w zależności od przechowywanych produktów. Palety będą 
ułożone na kilku poziomach i przechowywane bez kotwienia do podłoża, a więc łatwe 
do ustawienia wedle dostępnego miejsca.

Kiedy nie są użytkowane można je sztaplować bez przedłużek w celu ich optymalne-
go przechowywania.
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OZNAKOWANIE

Sygnalizacja jak i komfort orientacji klientów są kluczowymi elementami sukcesu Two-
jego sklepu.

Klient powinien łatwo odszukać i szybko zidentyfikować produkt, którego kupuje. Ła-
twość wyszukiwania jest czynnikiem dobrego samopoczucia, konsumpcji, lojalności 
i wymaga odpowiedniego oznakowania.

Provost przejął firmę specjalizującą się w oznakowaniu co pozwala Nam być wiarygod-
nym partnerem w tych kwestiach.

Dzięki tej fuzji wraz z naszymi klientami opracowaliśmy wiele akcesoriów sygnaliza-
cyjnych.

Wskaźniki cen lub lokalizacji ułatwiają dostęp do produktów jak i pracę wózków widło-
wych.

Nasze stałe lub członowe oprawki na etykiety jak i nasze uchwyty 
na banery magnetyczne lub samoprzylepne informują klientów 

i ułatwiają ich przemieszczenie.
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KRATA NA ŻYRANDOLE

MODUŁOWY SYSTEM

Zupełnie wolnostojący system PROPLUS LP 3 to wersja kraty na żyrandole ostatniej 
generacji.

Nowoczesny system profili zimnogiętych połączonych za pomocą śrub bez spawania 
umożliwia pełną modułowość w optymalnym zagospodarowaniu obszaru w twoim skle-
pie przeznaczonym do działu oświetlenia.

Konstrukcja o Smukłym i eleganckim stylu pozwoli twoim klientom wybrać swój żyran-
dol w najbardziej wygodnym i bezpiecznym sposób.

Krata dostarczona w stanie rozłożonym zawsze pozostaję do rozbudowy, zmiana kształ-
tu lub i demontażu oraz przeniesienia do nowej lokalizacji.

Spełniająca najważniejsze normy konstrukcji stalowych względem bezpieczeństwa ich 
projektowania oraz certyfkowania z przeznaczeniem do użytku w miejscu publicznym, 
System PROPLUS LP 3 cieszy się oznaczeniem CE i dopuszczeniem do użytku w pol-
skich sklepach.
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