
VELAZ, s.r.o.                                                                                                                                                                
Email: info@velaz.cz                              objednávky email -  objednavky@velaz.cz                    

Tel: 604 202 935                                                                                                         fax  -  315 783 287  

 

Nabídka policových stojanů VEKO 
 

Řada policových stojanů VEKO je konstruována k univerzálnímu uplatnění 

v zařízeních pro chov a držení malých laboratorních zvířat, v navazujících laboratořích a 

dalších pomocných prostorech. 

 

Variabilita základních rozměrových modifikací stavebnicově navazující na chovné 

klece řady T I až T IV a pojízdná úprava stojanů umožňuje maximální využití chovných i 

pomocných prostorů. Univerzálnost spojovacích systémů dovoluje různá propojení stojanů 

včetně operativní změny výšek jednotlivých podlaží. 

 

Při konstrukci a výběru materiálů řady policových stojanů VEKO, jsme dbali na 

maximální jednoduchost a snadnou rozložitelnost, které spolu s výběrem použitých materiálu 

umožňují nenáročnou údržbu, dlouhodobou provozní životnost a možnost snadného provádění 

účinné desinfekce a očisty při použití běžných prostředků. 
  

 

Stojany VEKO nabízíme v následujících typech materiálového provedení:  

 
VEKO – N 
Nohy stojanu jsou vyrobeny z nerezové oceli jakosti 17240 (třída AISI 304), leštěný povrch  

Polic jsou vyrobeny z nerezové oceli jakosti 17240 s povrchovou úpravou Scotch brite  

Použitý spojovací materiál z nerezové oceli jakosti 17240   

Spojky jsou vyrobeny z nerezové oceli jakosti 17240 bez povrchové úpravy 

Ucpávky noh jsou vyrobeny z polypropylenu TABOREN 

 
 

 

VEKO – S 
Nohy stojanu jsou vyrobeny z  oceli se zinkochromátovou povrchovou úpravou  

Ucpávky noh jsou vyrobeny z polypropylenu TABOREN 

Polic jsou vyrobeny z nerezové oceli jakosti 17240 s povrchovou úpravou Scotch brite  

Použitý spojovací materiál z nerezové oceli jakosti 17240   

Spojky jsou vyrobeny z  oceli se zinkochromátovou povrchovou úpravou  
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Stojany VEKO nabízíme v těchto standardních rozměrových modifikacích:  

 

 

Stojan policový VEKO IV 
Základní modifikace se skládá ze 4 ks nohou   

                                                      4 ks polic, které jsou výškově nastavitelné dle potřeby uživatele  

               4 ks otočných pojezdových koleček, 2 ks jsou s nožní brzdou. 

Výška stojanu je 1600 mm, šířka police je 565 mm, doporučená nosnost police je 50 kg.   

Stojan nabízíme ve dvou základních délkách: 

VEKO IV 120                              

Délka police je 1190 mm,  

Max. počet chovných klecí T IV na polici    -    3 ks 

Max. počet chovných klecí T IV ve stojanu -  12 ks 

VEKO IV 170                             

Délka police je 1700 mm,  

Max. počet chovných klecí T IV na polici    -    4 ks 

Max. počet chovných klecí T IV ve stojanu -  16 ks 

 

 

Stojan policový VEKO III 
Základní modifikace se skládá ze 4 ks nohou  

                                                      5 ks polic, které jsou výškově nastavitelné dle potřeby uživatele  

               4 ks otočných pojezdových koleček, 2 ks jsou s nožní brzdou. 

Výška stojanu je 1600 mm, šířka police je 400 mm, doporučená nosnost police je 55 kg.   

Stojan nabízíme ve dvou základních délkách: 

VEKO III 120                              

Délka police je 1190 mm,  

Max. počet chovných klecí T III na polici    -    4 ks 

Max. počet chovných klecí T III ve stojanu -  20 ks 

VEKO III 185                             

Délka police je 1860 mm,  

Max. počet chovných klecí T III na polici    -    6 ks 

Max. počet chovných klecí T III ve stojanu -  30 ks 

 

Na stojany VEKO III lze umístit i chovné klece T II i T I a to v následujícím počtu:                              

Při délce police je 1190 mm,  

Max. počet chovných klecí T II na polici    -    5 ks             nebo klecí T I na polici    -    8 ks 

Max. počet chovných klecí T II ve stojanu -  25 ks              nebo klecí TI ve stojanu  -  40 ks 

Při délce police je 1850 mm,  

Max. počet chovných klecí T II na polici    -    8 ks             nebo klecí TI na polici    -  12 ks 

Max. počet chovných klecí T II ve stojanu -  40 ks              nebo klecí TI ve stojanu  -  60 ks 

 

! Rozměry stojanů i počty polic lze na přání zákazníků upravovat ! 
 

 

 

                         

 

 

! Katalog s popisem našich dalších výrobků najdete na www.velaz.cz !                                                                                                           


