Vážení,
děkuji Vám za zájem o nábytkovou stavebnici ROLLPA z plastových trubek, která umožňuje
snadné vytváření doslova nekonečného množství výrobků pro interiér i exteriér. Díky ní lze
navrhovat a vyrábět nábytkové konstrukce přesně podle potřeb zákazníků. Naše informace na
Internetu tedy můžete brát víceméně jen jako inspiraci.
Pokud si chcete výrobek navrhnout sami, vezměte si kus papíru a nakreslete jednoduchý
obrázek dokumentující síť trubek v regálu či sestavě. Můžete dokonce zobrazit pouze čelní
stranu konstrukce, tedy skutečně jen “mříž” s typovými rozměry, a teprve nakonec v pravém
dolním rohu vyznačit, jakou hloubku má celý regál mít.
Z hlediska ceny je výhodnější využívat standardní modulové délky trubek, které snadno
zjistíte z našeho ceníku. Chcete-li vědět celkový (vnější) rozměr konstrukce stačí sečíst délky
použitých modulů a nakonec připočítat 3,2cm. Například regál o 3 polích o modulové délce M45
má vnější rozměry 3 x 45 = 135cm +3,2cm, tedy celkem 138,2cm.
Na výšku je po součtu modulů nezbytné připočítat 9cm na obvyklé nožičky s návlečnými
koncovkami. Vnitřní rozměry jednotlivých polí zjistíte podle čísel uvedených v ceníku trubek v
závorce. Například trubka pro modul M45 má délku 418mm. V ceníku je tedy napsáno M45
(418mm). Do tohoto prostoru tedy lze vložit předmět maximálně 418mm široký, raději menší.
Nejčastěji používaná hloubka konstrukcí z ROLLPY je 30cm (trubka s označením M30) a
výška 37cm (M37). Do prostoru vymezeného trubkami M37 (šířka), M37 (výška) a M30
(hloubka), je možné vložit cokoli, co se tam vejde. Také pět klasických šanonů, nebo kartónový
korpus se třemi zásuvkami.
Nejvhodnější hloubka pro archivy se šanony je M27, která zajišťuje šanony zavřené. Při
navrhování knihoven a archivů doporučujeme vzhledem k velké hmotnosti knih a šanonů
používat maximální délkový modul M45. Každou polici lze bez problému zatížit až 20kg. Do
všech konstrukcí lze osadit kolečka a učinit je mobilními.
Pokud budete potřebovat poradit, zavolejte, nebo pošlete e-mail. Rádi a samozřejmě Vám
obratem pomůžeme.
Naše dodací lhůta je maximálně do týdne. Balné účtujeme dle objemu zakázky, poštovné
podle její hmotnosti.
Na Vaši případnou objednávku se těší PhDr.Václav Husák, ředitel společnosti.
Internetové informační stránky: www.rollpa.cz E-mail: rollpa@atlas.cz Tel: +420 776 024 707

