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ARMES: A VÁLLALAT
Az igazgatóság épülete

minösitéssel 

rendelkezö vállalat

=ISO 9001/2000=

Vállalatunk a gazdaságos helykihaszná-
lásra specializálódott és 1956 óta sikeresen
müködik a raktározás területén.
Tökéletes példát nyújtunk a szilárd és
megbízható termelési rendszerünkkel,
melyekhez csúcstechnikát alkalmazunk.
Müszaki és vezetöi szakértelmünket
adjuk a termékhez, amelyet sok-sok
éve értékel széleskörü vásárlótáborunk.

A fogyasztói igények felmérésével kezdödött,
majd tervezéssel folytatódott, így egy olyan
kifinomult rendszert hoztunk létre, amellyel
komplett szolgáltatást nyújthatunk vásárlóinknak.
Emellett elmondható, hogy szorosan
együttmüködünk olyan társvállalatokkal,
amelyek részei a Ferretto Csoportnak:
Promag Spa (San Polo d•Enza) az
automatizált raktárrendszer specialistája,
Archimede Ingegneria Srl (Busto Arsizio).

Így az Armes cégnek olyan erély és
alkalmazkodó-képesség áll a rendelkezésére,
amely egy igazi kereskedelmi társaságot eredményez.
Olyan megoldásokat nyújtunk a változatos
kívánságokra, amelyeket egyedileg szabunk
vásárlóink igényeire. Komplett automata
rendszerekkel tudunk felszerelni raktárépületeket, de ha
szükséges gondoskodunk a raktár eladása utáni szervízröl is.

SOROS RAKLAP-
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ÁLLVÁNY
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SILÓ
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RENDSZER
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LEMEZ-
SZEKRÉNYEK

Az Armes mindig is szorosan fókuszált
két alapvetö területre: a magas minö-
ségre és a költséghatékony termelési
módszerekre és technikákra.
Ezen irányelvek eredményeként
biztonsággal elmondhatjuk, hogy ez
az egyik legfontosabb ezen a területen.
Ezen állítások védelmére pedig az szol-
gál, hogy cégünk azon vállalatok elit 
csoportjába tartozik, akik szerzödésben
állnak  a CISI programmal, melynek lé-
nyege, hogy az olasz acélszerkezet

A CISI márka (CISI minöség és  biztonság)
garanciát jelent arra, hogy a gyártók
speciális és szigorú gyártási eljárásokat
alkalmaznak. Eljárások, amelyek biztosítják,
hogy a termékek szigorúan szabályozott és
megkülönböztetett logó alatt készülnek, a
törvényi elöírások szerint.

készítök szervezete által állandó 
minösítésben részesül.

Magas minöségpolitikánk velejárója a
termelési procedúra változatos szakaszai.
A vállalat elnyerte a WPQR díjat
(Hegesztéstechnikai Minösítési Díj)
ami európai hírü igazolás a
hegesztö müveletekre.

Vásárlóink elégedettségével
párhuzamosan, mi az Armesnél
ISO 9001:2000 szabvány
szerint dolgozunk és a
"DET NORSKE VERITASŽ"
szervezet igazol bennünket.



A D10-es a legkönnyebb és leg-
vékonyabb elem a DIMAX családban,

limitált magasságban hagyományos
raktározási rendszer kialakítására

alkalmas, illetve gyakorlati és
dekorációs elemek alkalmazásával

irodák, üzletek kialakításra is megfelelö.
A lábak 4 hajlításos

D20 a legmegfelelöbb megoldás
a speciális igényekre, mint pl.:

levéltárak, könyvtárak, raktárak.
A 8 hajlításos T alakú láb

tetemes stabilitást és töltési
kapacitást ad a polcnak

 vagy akár bejárható 
félemelet kialakítására

is alkalmas.

ADIMAX többfunkciós polcrendszer

modelltípusokból áll, amely az Armes
D10 • D20 • D30 • D40

által gyártott óriási termékpalettát

gazdagítja. Ez a polcrendszer kiváló

lehetöséget nyújt jól szerkesztett és

variálható tárolószintek kialakítására

a legkülönlegesebb igények szerint is,

mindezek mellett pedig a hagyományos

polcokhoz képest új fejlödési vonalat

képvisel. A kívánt teljesítmény után ki

kell választani a legmegfelelöbb modell

és lábtípusokat, akárcsak a magasságot,

az egyes szintek, az egész állvány

valamint a tárolandó anyag típusát.

DIMAXEGY RENDSZER

kialakításúak.



A D30 és D40-es lábak csak vastagságukban
különböznek, ideális megoldás nyújt ott ahol

a nagy teherbírás és/vagy a meghosszabítható
magasság a követelmény. A 6-os hajlítású

kialakítás következtében a diagonálok
és az összekötörudak könnyen rögzíthatök,

ezzel pedig jelentös terhelhetöséget
biztosít, illetve többszintes rendszerek

alakíthatók ki, amellyel minden tér

A

a termék rengeteg

kiegészítöjével

megfelel a

DIMAX polc fö jellemzöje:

legkülönfélébb

követelményeknek.

MEGOLDÁSEZERMEGOLDÁS

maximálisan kihasználható.



Gyors összeszerelhetöség, szilárdság

és rendkívüli sokoldalúság az

egyedülálló jellemzöi a három keret-

típusnak; az alapok fém vagy PVC

talplemezre illeszthetök, a polc

magasságától és a lábtípustól

függöen.

A különbözö lábmetszeteknek és építési

feltételeknek köszönhetöen a három

lábtípus diagonálokkal és/vagy össze-

kötö rudakkal csatlakoztatható, a keret

kialakítások segítenek abban, hogy

alkalmas legyen a változatos méretki-

alakításra és terhelési követelményekre.

A keret a lábak és az összekötörúd
csatlakozásával alakíthatók ki, amely
rudak biztonsági horonnyal vannak

ellátva, így küszöbölhetö ki a véletlen
szétkapcsolódás. A talplemez magasságtól

Ez a keret két lábból áll, amelyet
könnyen csatolható rúd köt össze. Ez

a rúd biztonsági horonnyal van
ellátva, így kerülhetö el a véletlen
szétkapcsolódás. PVC padlólemez.

D20

6000 mm

22 kN

D10

MAX. MAGASSÁG 2500 mm

MAX. TERHELÉS 12 kN

A KERET:
EGYSZERU,
SZOLID,
SOKOLDALÚ

''

MAX. MAGASSÁG

MAX. TERHELÉS

függöen lehet PVC vagy fém rögzítésü.



A D30 és D40-es keret vízszintes illetve
átlós rúddal köthetök össze, így

biztosítva a szilárdságot és a terhelési
kapacitást. A padlóhoz fém

lemezzel rögzíthetö.

D30 D40

9000 mm 9000 mm

30 kN 40 kN

MAX. MAGASSÁG

MAX. TERHELÉS



otthoni használatban is megoldást
jelenthet. A megbízható DIMAX

rendszer több variációja és mérete extra
rugalmassá teszi. A
polcok egy sima darabból állnak,

DIMAX

ennél fogva nincs szükség hegesztésre
vagy ponthegesztésre nem úgy mint

A DIMAX
választéka és színvonalas kialakítása 
alkalmassá teszi, olyan esztétikus és
funkcionális raktári rendszer kialakítására,
amely a hagyományos raktározástól
eltérö. Így tehát a multifunkcionális
DIMAX polcok használhatók irodák-
ban, levéltárakban és könyvtárakban,
de boltokban vagy akár egyszerü

ÁLTALÁNOS ELEMEK

REKESZ

OLDALPANEL

ERESZTMEREVÍTÖ

E LSÖPANEL

R EKESZ
ELOSZTÓ

HÁTSÓ PANEL

E

kiegészítök széles

polcok rendkívül innovatívak. A

Z formájú hosszirányú keresztmetszettel,

GYSZERÜ
POLC

K

ELOSZTÓ
NORMÁL POLCHOZ

EGY RUGALMAS



más hasonló termékeknél. Ez a megoldás
is jelentös szilárdságot, illetve terhelési
kapacitást  nyújt, a biztonsági problémákat
megoldva mint például az éles sarkok
felszámolása.
A "Z" polcok ZM és ZD típusa kapható,
a terhelési kapacitásól függöen.

RENDSZER

PERFORÁLT POLCHOZ

PERFORÁLT
POLC

POLC-
TARTÓ

FIÓKOK

A polcok speciális kiépítésével lehetövé válik
a merevítök egyszerü beillesztése az

elöre kijelölt helyre; ez azt jelenti, hogy
jelentös terhelhetöség érhetö el. A merevítök

számának változásával, illetve annak könnyü
áthelyezésével a polcok terhelése
bármikor átalakítható, a speciális

igényektöl függöen.

Ezek a polcok lehetnek
szabályosak vagy perforáltak,

amelyek segítségével, fel
lehet szerelni különbözö
tagoló elemekkel, így változó

méretü rekeszeket lehet kialakítani
A szabályos polcra tehetö tagoló elem

A polcon mozgatható tárolók
felosztása is változtatható,
így alkalmazható kisebb

ömlesztett és közepes méretü
anyagok tárolására.

ELVÁLASZTÓ LEMEZ

végigcsúsztatható a polcon.



RENDSZER

A DIMAX
elemeinek számát kiegészítök-
kel növeltük meg, aD10 • D20
-as rendszereknél a racionális és
könnyü használat miatt.

D10 • D20 EGYSÉGES

KONZOL

TARTÓRÚD

V ÁLLFATARTÓ
RÚD

HÁTSÓ
PANEL

ÖSZEKÖTÖ

HOSSZANTI
LEMEZEK

rendszer

RÚD

HOSSZANTI LEMEZEKHEZ



Az oldal és hátpanelek alkalmas
kiegészítök a tárolt anyagok
rekeszeinek tisztántartásához.

Ajtóelemek egészítik ki a
választékot, amelyek
zárhatóak is egyben.

A JTÓ

OLDAL
PANEL

MEREVÍTÖ
RÚD (D20)

AJTÓ KÉSZLET



A

a
DIMAX rendszer polcait

a D és Z gerendák segítségével

jelentösen megerösítettük.

D30 • D40

Ezek a gerendák használhatók

galvanizált fémpolcok vagy akár

más anyagú polcok elhelyezésére

is, jelentös terhelhetöségü

tárolószint kialakítására.

Abban az esetben ha ezeket a gerendákat
alkalmazzák akár kétoldalú polccal vagy fali-
polcnál, a távolságtartókkal számolni kell.

D30 • D40KIEGÉSZÍTOK

Z GERENDA

AZ INTEGRÁLT

D GERENDA

modelleknél

"



KETTOS RENDSZER

A GERENDAPÁROK TERHELÉSI KAPACITÁSA

Z GERENDA

D GERENDA

Q (kN)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

600 700

Q (kN) = TÖLTÉSI KAPACITÁS kN (1kN = 100 kg) EGYSÉGES TERHELÉS ESETÉN

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
GERENDA HOSSZ (mm)

''



A különbözö elemek terhelési

kapacitásánál figyelembe kell

venni a szerkezet saját súlyát

és a hasznos súlyt, feltételezve

hogy a terhelés egységesen oszlik

el. A keretek terhelési kapacitását

faktorok segítségével számítjuk,

hogy meghatározzuk a keretek

müködési feltételeit: a szám, a polc-

magasság, a függöleges kereszt-

merevítö használata és a padló

rögzítés jellemzöi. A

rendszer polcainak elhajlása

1:200-adon belül van.

DIMAX

A POLCOK TERHELÉSI KAPACITÁSA

HOSSZ mm Q kN

600 1,20 1,10 1,00

800 1,20 1,10 1,00

1000 0,95 0,85 0,80

1200 0,75 0,60 0,55

ZM POLCOK

300 400 500 600 800

Q kN

600 3,2 3,0 2,6 2,1 1,3

800 3,0 2,5 2,1 1,7 1,1

1000 2,5 2,0 1,7 1,4 1,0

1200 - 1,5 1,3 1,1 0,9

1300 - 1,2 1,1 1,0 0,5

1500 1,2 0,8 0,7 0,6 -

MÉLYSÉG mm 300 400 500

Q kN

600 2,50 2,30 2,20 1,90 1,20

800 2,20 2,00 1,90 1,60 1,00

1000 1,80 1,60 1,50 1,30 0,90

1200 1,40 1,20 1,10 1,00 0,80

1300 1,30 1,10 1,00 0,90 0,40

1500 0,90 0,70 0,60 0,50 -

ZD POLCOK
300 400 500 600 800

ZM ÉS ZD POLCOK MEREVITO NÉLKÜL

300 400 500 600 800

Q kN

600 - - 3,7 3,0 2,0

800 - - 3,2 2,6 1,8

1000 - - 2,7 2,1 1,5

1200 - - 2,1 1,7 1,4

1300 - - 1,9 1,5 0,7

1500 - - 1,3 0,9 -

Q

ZD POLCOK 1 MEREVÍTOVEL

ZD POLCOK 2 

''

HOSSZ

MÉLYSÉG mm

mm

''

HOSSZ

MÉLYSÉG mm

mm

MEREVÍTOVEL''

(kN) = TÖLTÉSI KAPACITÁS kN (1kN = 100 kg) EGYSÉGES TERHELÉS ESETÉN

HOSSZ

MÉLYSÉG mm

mm



Q

* A jelzett kapacitások 4000 mm magas és 600 mm
széles szerkezetre vonatkoznak. A különbözö
terhelhetöséget eredményeznek.

DIMAX D20 Q kN

2000 22*

3000 22*

4500 22*

6000 22*

DIMAX D10 KERET MAGASSÁG mm Q kN

2000 12

2200 12

2500 12

DIMAX D30 Q kN

2000 30

3000 30

4500 30

6000 30

7500 30

9000 30

DIMAX D40 Q kN

2000 40

3000 40

4500 40

6000 40

7500 40

9000 40

KERETEK TERHELÉSI KAPACITÁSA

KERET MAGASSÁG mm

KERET MAGASSÁG mm KERET MAGASSÁG mm

(kN) = TÖLTÉSI KAPACITÁS kN (1kN = 100 kg)



A

kialakítása és összeálltása ideálissá
DIMAX rendszer speciális

teszi a félemeletes szerkezet

kialakítását. Több emelettel és

meghosszabbított magassággal a

a kihasználatlan tereket is fel lehet

használni.

Változatos megoldások alkalmaz-

hatók a padló fedésére, a perforált

vagy teljesen zárt padlólemeztöl

kezdve a fa panelekig. Továbbá ha

az esztétikai követelmények úgy

kívánják más megoldások is szóba

jöhetnek (pl. linóleum, szönyeg, stb).

MEGDUPLÁZZÁK
FÉLEMELETEK

KORLÁT

ÜTKÖZÖ

KONZOL

TARTÓGERENDA

PERFORÁLT, GALVANIZÁLT
PADLÓLEMEZ

ZÁRT, GALVANIZÁLT
PADLÓLEMEZ

KORLÁT

KONZOL

LEMEZ



Különbözö típusú lépcsö-

feljárók, kapuk teszik

teljessé a szerkezetet.

LÉPCSÖFELJÁRÓ

A TERET



1956 ÓTA TEREMTÜNK TEREKET

DIMAX 
a rendszer sokoldalúságát
a változatos kiépíthetöség
biztosítja





DIMAX
rugalmasság,

teherbírás, racionáis

helykihasználás.





DIMAX
egy rendszer,

terület.
ezer és egy felhasználási





give us 
a vacuum...
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