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S plastovými spojkami

Pod obchodním označením St16 se 
ukrývá regálový systém německé spo
lečnosti Pension für Produkte, založený 
na vertikálních a horizontálních ploš
ných dílcích z laminované MDF tloušť
ka 16 mm. Svislé dílce jsou nabízeny 
v šířkách 250 nebo 350 mm a v dél
kách 2500, 2010, 1640 a 890 mm. 
Vodorovné dílce (police) mají jednotnou 
délku 500 mm a šířku podle šířky svis
lých dílců 250 nebo 350 mm.
Charakteristickým prvkem systému St16 
je spojovací element z pevného plastu 
vycházející tvarově z uzavřeného profilu 
(jäkl) obdélníkového průřezu. K dispo
zici jsou dva typy elementů: jednodu
chý, s vnitřním rozměrem 16x32 mm, 
a dvojitý, s vnitřním rozměrem 16x48 
mm. Rozměry vychází z tloušťky desek 
16 mm. Jednoduchá spojka je urče
na pro spojení jednoho svislého dílce 
s jednou policí, dvojitá spojka pak pro 
spojení jednoho svislého dílce a dvou 
polic. Elementy se zasouvají do příčných 
zářezů na předních a zadních hranách 
svislých a vodorovných dílů, čímž je fixují 
vůči sobě a současně plní úlohu polico
vých podpěr. Proti samovolnému vysu
nutí se elementy zajišťují bajonetovými 
čípky, které se přes otvory v elementech 
zasunou do otvorů vyvrtaných v rozích 
polic a pootočením (pomocí šroubováku) 
se zajistí. Otvory pro čípky jsou umístěny 
pouze na jedné straně spojek a mohou 
sloužit i pro vsazení čípků otočných dveří 
nebo pro upevnění zad.

Modulární úložný nábytek (I. část)

Po čase se v naší rubrice zaměřené na konstrukce opět vracíme k tématu modulárního úložného 
nábytku. Pro první část jsme vybrali tři jednoduché regálové systémy, které jejich autoři pojali jako 
rozebíratelný nábytek dodávaný zákazníkovi v podobě nesmontovaných plošných dílců (plus další 
prvky). Společným jmenovatelem všech tří systémů je jednoduchá montáž.
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Modulární regálový systém St16

Plastové spojovací elementy
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Elementy jsou nabízeny v čirém provede
ní nebo v různých barevných neprůhled
ných variantách. Na regálové sestavě tak 
mohou působit jako nenápadný nebo 
naopak výrazný optický detail.
Výška sestavy je dána rozměrem zvo
lených svislých dílců, šířkově lze regál 
zvětšovat bez omezení – v krocích po 
500 mm.

S průchozími kolíky

Na jiném jednoduchém principu je za
ložen regálový systém, který v podobě 
konceptu představila belgická firma 
Francodim. Systém tvoří vodorovné po
lice z laminované MDF nebo z bukové 
spárovky a svislé stojky. Police mají jed
notnou šířku a dvě různé délky. V rozích 
polic jsou do plochy vyvrtány dvojice 
průchozích otvorů.
Stojky v podobě dřevěných hranolků 
čtvercového průřezu mají dvě délky 
a slouží jako distanční podpěry polic. 
Délka stojek tedy určuje výšku úložného 

prostoru mezi dvěma policemi. V obou 
koncích hranolků jsou vyvrtány dvojice 

otvorů se shodným průměrem a roztečí 
jako otvory v rozích polic. Na jednom  

Využití plastových spojek k uchycení dveří

Koncept regálového systému belgické firmy Francodim

Použití jednoduché a dvojité spojky v sestavě

Uchycení otočných dveří a zad k plastovým spojkám Detail ukončení regálové sestavy
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konci každého hranolku jsou do otvorů 
vsunuty dřevěné kolíky.
Regálová sestava se vytváří tak, že na 
kolíky čtyř základních stojek se nasune 
první police. Na kolíky přesahující nad 
horní plochu police se nasadí stojky dal
šího patra a na ně se nasadí další poli
ce. Opakovaným postupem se vytvoří 
regál požadované výšky. K optickému 
ukončení sestavy slouží koncové krátké 
hranolky (s vyvrtanými otvory), které se 
nasadí na přesahující kolíky posledních 
stojek.
Tento systém, na rozdíl od předchozí
ho, neumožňuje konstrukční rozšiřování 
sestavy. Z polic a stojek se sestavují 
samostatné „sloupy“ (ve dvou šířkových 
rozměrech podle délky polic) a jejich 

přisazením k sobě vytvoříme požado
vanou sestavu.
Součástí konceptu jsou ještě záda a zá
suvky v podobě volně vložených boxů.

S aretací v podobě objímky

Třetí systém jsme zvolili spíše jako zají
mavost. Narazili jsme na něho náhodou 
na stánku nizozemského výrobce hodin 
LEFF Amsterdam. Jde o velmi jednodu
chý konstrukční systém, který z hledis
ka principu tvoří jakýsi „přechod“ mezi 
předchozími dvěma systémy.
Skládá se ze dvou základních prvků: 
polic a stojek v podobě tyčí kruhové
ho průřezu. Vše je, v tomto konkrétním 
případě, vyrobeno z masivního dubu. 

Police mají jednotnou šířku, ale stejně 
jako stojky různou délku. V rozích polic 
jsou v ploše vyvrtány průchozí otvory, do 
nichž se zasouvají svislé tyče. Přes otvo
ry jsou vedeny podélné zářezy. Do hrany 
police jsou v blízkosti otvorů příčně za
puštěny šrouby s křídlovými hlavami pro 
ruční zašroubování. Dotažením šroubů 
se štěrbina stáhne a otvor se chová jako 
objímka, která zafixuje polici vůči stojce. 
Tímto způsobem lze police umístit a za
fixovat v libovolné pozici po celé délce 
(resp. výšce) stojek. Systém umožňuje 
vytvářet jak jednoduché regálové „slou
py“ s různou šířkou a výškou, ale zá
roveň dovoluje konstrukční rozšiřování 
sestavy díky možnosti využít společné 
dvojice stojek pro sousedící police.

Základní komponenty regálového systému Francodim

Regálový systém s aretací založenou na 
principu objímek Detailní pohled na spojení police se stojkami
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