
 

 

 

 

ÜZLETBERENDEZÉS 

Faliállvány – Középgondola – Perforált fal – akasztó kampó … 

 

 

 

POREX Üzlettéri állványrendszer kereskedelmi üzletek berendezése 
FALIÁLLVÁNY ill. KÖZÉPGONDOLA kivitelben. A rendszer színvilága az 
üzlethelyiség arculatához igazítható. Perforált hátfal alkalmazásával 
alkalmas polcos ill. függesztett termék tárolására egyaránt. 

Teherbírás: 140 kg / polcm 2 

 

ÁLTALÁNOS MÉRETADATOK 

(a) Állványmagasság  1170; 1440; 1710; 1980; 2250; 2520 mm 

(b) Alsó polc méret  570; 490; 410 mm 

(c) Polcméret  570; 490; 410; 330; 250 mm 

(d) Tető polc méret  570; 490; 410 mm 

(e) Tengelytávolság  600; 900; 1000 mm 

Hátfal: Normál (zárt); perforált hátfalas 

Felület: Fehér vagy RAL szín szerinti porfestés 
 

A polcok perforált kivitelűek, mely biztosítja a rekeszelés lehetőségét. 
Az elektrosztatikus porszórás a felületnek időtálló bevonatot biztosít 

ÁLLVÁNY TÍPUSOK 

    
FALIÁLLVÁNY KÖZÉPGONDOLA BELSŐ SAROK VÉGZÁRÓ 



 

 

 

 
 

 

FALIÁLLVÁNY  
5 POLCOS 

Állványmagasság (a) 1980 mm 

Tengelytávolság (e) 1 000 mm 

Hátfal zárt hátfal 

Polcsor (b)  490-410-330-330-250 

Állvány szín:  Fehér alap és kontúr 

 
Egyedi (RAL színskála szerinti) szín felár 10% 

 
  

Alapmező Kiegészítő mező 900 belső sarok Tetőlpolc (410-es) 

50 700 Ft 44 100 Ft 33 700 Ft 5 500 Ft 
 

 
 

 

FALIÁLLVÁNY  
PERFORÁLT HÁTFALAS  

Állványmagasság (a) 1980 mm 

Tengelytávolság (e) 1 000 mm 

Hátfal perforált hátfal 

Polcsor (b)  410-perforált hátfal 

Állvány szín  Fehér alap és kontúr 

 

Egyedi (RAL színskála szerinti) szín felár 10% 

 

    
Alapmező Kiegészítő mező 900 belső sarok Tetőlpolc (410-es) 

33 400 Ft 26 900 Ft 20 800 Ft 5 500 Ft 
 

Fenti árak tájékoztató jelleg ű nettó bekerülési árak. Az árváltozás jogát fenntar tjuk!  

ALAPMEZŐ: Az állványsor első mezője (mindkét oldalon rendelkezik oszloppal, képes önállóan megállni)  

KIEGÉSZÍTŐ MEZŐ: minden további mező (az egyik oldal rendelkezik oszloppal, a másik oldalon az előtte álló mezőhöz csatlakozik, 
nem képes önállóan megállni). 

Pl. Egy 5m hosszú (5 mezőből álló) állványsor 1db Alapmezőből és 4db Kiegészítő mezőből áll. 



 

 

 

 
 
 

 

KÖZÉPGONDOLA  
4 POLCOS 

Állványmagasság (a) 1440 mm 

Tengelytávolság (e) 1 000 mm 

Hátfal zárt hátfal 

Polcsor (b)  410-330-330-250 

Állvány szín:  Fehér alap és kontúr 

 
Egyedi (RAL színskála szerinti) szín felár 10% 

 

  
Alapmező Kiegészítő mező Végzáró polc Végzáró állvány 

62 700 Ft 59 300 Ft 23 700 Ft 41 800 Ft 
 
 
 

 
 
 
 

 

KÖZÉPGONDOLA  
5 POLCOS  

Állványmagasság (a) 1770 mm 

Tengelytávolság (e) 1 000 mm 

Hátfal perforált hátfal 

Polcsor (b)  410-410-330-330-250 

Állvány szín  Fehér alap és kontúr 

 

Egyedi (RAL színskála szerinti) szín felár 10% 

 
    

Alapmező Kiegészítő mező Végzáró polc Végzáró állvány 

82 600 Ft 74 500 Ft 30 300 Ft 55 500 Ft 
 

Fenti árak tájékoztató jelleg ű nettó bekerülési árak. Az árváltozás jogát fenntar tjuk!  

ALAPMEZŐ: Az állványsor első mezője (mindkét oldalon rendelkezik oszloppal, képes önállóan megállni)  

KIEGÉSZÍTŐ MEZŐ: minden további mező (az egyik oldal rendelkezik oszloppal, a másik oldalon az előtte álló mezőhöz csatlakozik, 
nem képes önállóan megállni). 

Pl. Egy 5m hosszú (5 mezőből álló) állványsor 1db Alapmezőből és 4db Kiegészítő mezőből áll. 



 

 

 

 
ÜZLETTÉRI KIEGÉSZÍTŐK 

 

MH-BOX MŰANYAG ÁRSÍN AKASZTÓ KAMPÓ KIDÖLÉSGÁTLÓ 

 
II.osztályú MH-BOKSZ  

40% kedvezménnyel 

 
Fehér alap – víztiszta előlap 

 
 

MH-2  I.oszt. 2 117 Ft 

MH-3  I.oszt. 1 512 Ft 

MH-4  I.oszt. 625 Ft 

MH-5  I.oszt. 333 Ft 
 

30*1000 mm 250 Ft 

39*1000 mm 300 Ft 

52*1000 mm 500 Ft 
 

80 - 120 mm 100 Ft 

16 - 200 mm 120 Ft 
 

 

 
 
 
 

 

Faliállvány – vegyes polcos / perforált hátfalas 

 

Faliállvámy - 2000mm magas, polcos / perforált hátfalas 

 

Középgondola - 1440 mm magas 4 polcos körbefutó polccal 

 

Középgondola - 1440mm magas – 4 polcos 

 



 

 

 

Üzletberendezés szerelési, kezelési leírás 
ha úgy dönt saját maga szereli össze az állványokat … 

 
Szükséges eszközök: gumikalapács, 17 és 19-es villáskulcs 

1. Az 1 jelű zártszelvény oszlopok lábrészébe csavarjuk 
bele az állítható talpakat olyan mértékig, hogy az állvány 
szintezése során maradjon ~1,5cm állítási lehetőségünk. 

2. Az állványmező 2 oszlopát alul-felül kössük össze 2 jelű 
oszlopmerevítővel. Fontos hogy az oszlopmerevítők 
teljesen le legyenek ütve a helyükre, mivel ezek 
biztosítják az állvány merevítését. 

Több mezőből álló állványsor összeállítása során az 1-2 
lépéseket végezzük el a teljes állványsoron. Az állványsor 
szerelése fűzve történik, azaz a köztes oszlopok mindkét 
irányba szerelhetőek. 

3. A kész vázszerkezetet helyezzük az állványsor végleges 
helyére, majd vízszintezővel végezzük el az állványsor 
beállítását. Vízszintes beállítást javasolt az 
oszlopmerevítőn, függőleges beállítást pedig a 
zártszelvény oszlopon elvégezni.  

4. Lentről felfelé haladva, sorba akasszuk fel a 3 jelű zárt, 
vagy perforált hátfallemezeket. Figyeljünk, hogy a 
hátfalak akasztó fülei teljesen a helyükre csússzanak. 

5. Helyezzük fel a 4 jelű alsó polcot. (az alsó polcon 
szegecseléssel van rögzítve a fém ársín) 

6. Ha az állvány rendelkezik tetőpolccal, akasszuk az oszlop 
perforációba a 4.1 jelű tetőkonzolokat, akasszuk rá a 4.2 
jelű felső homloklapot, majd ültessük rá a megfelelő 
méretű polclapot. 

Figyelem, a tetőpolc esztétikai, dekorációs célt szolgál, 
mely rakodó felületként nem használható!  

7. Az alsó- és tetőpolcok elhelyezése után tetszőleges 
magasságban helyezzük el a polcokat. Először a 5. jelű 
konzolokat kell az oszlop perforációba akasztani, majd 
felkerül a 6 jelű ársín és végül ráültetjük a megfelelő 
méretű 7 jelű polcot.  

Figyelem, a tető- és polckonzolok jobbos-balos kialakításúak, ahol az akasztó fülek néznek befelé. Több mezős állvány esetén 
a középső oszlopra egymás mellé kettő (egy jobbos és egy balos) konzol kerül.    

Rögzítése: 2000 mm magasság felett az állványsor oszlopainak tartószerkezethez történő rögzítése szükséges. 

Teherbírás: 140 kg/polcm2 egyenletesen megoszló terheléssel. Az állványrendszer polcaira ráállni vagy ráülni szigorúan tilos! 

Az állványrendszer felülete nem áll ellen: mechanikai sérüléséből fakadó felületi korróziónak, savak és lugok maró hatásának, 
nedves környezet által okozott korróziós hatásoknak. 

Állványrendszer tisztítása enyhén mosószeres, nedves ruhával történhet. A tisztítás után fontos az állványelemek szárazra 
törlése. 

Garanciavállalás: az állványrendszer elemeire 1 év garanciát biztosítunk, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra 
valamint a helytelen terhelésből és nem rendeltetésszerű használatból fakadó károsodásokra.  


