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REGAŁY 
Regały - urządzenia o budowie przestrzennej 

wielopoziomowej, przeznaczone do składowania 

asortymentów bezpośrednio na ich elementach 

konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń 

pomocniczych. Rozróżnia się regały stałe, przejezdne i 

specjalizowane. 

1. Regały stałe ramowe lub wspornikowe - to urządzenia, 

których konstrukcyjne podpory nośne zachowują 

stałe położenie podczas procesu magazynowania. 

-Wolno stojące – niewykorzystywane jako element 

konstrukcji szkieletu magazynu (rys. 1), 

-Samonośne – stanowiące element konstrukcyjny magazynu 

(rys. 2); 

Rys. 1. Regał wolno stojący 

Rys. 2. Regały stałe samonośne 



2. Regały przejezdne (podłogowe lub torowe) ramowe lub wspornikowe - urządzenia, których 

konstrukcyjne podpory nośne wyposażone są w zespoły umożliwiające przemieszczanie regału po 

podłodze magazynu (rys. 3); 

3. Regały specjalizowane - urządzenia, których elementy konstrukcyjne są ukształtowane 

odpowiednio do wyróżnionych cech składowanych zapasów oraz technologii składowania (rys. 4). 

Rys. 3. Regał przejezdny Rys. 4. Regał specjalizowany 



REGAŁY MOŻNA RÓWNIEŻ PODZIELIĆ 

W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU 

ICH WYKORZYSTANIA NA:  
 

a) Regały półkowe - na poprzeczkach nośnych 

zamontowane są półki (metalowe, z 

płyty drewnopochodnej, kratowe) i dopiero na nich 

składowane są towary. Regały te znajdują swoje 

zastosowanie w przypadku magazynowania towarów 

o mniejszych gabarytach lub zróżnicowanych kształtach, 

uniemożliwiających bezpieczne ułożenie 

bezpośrednio na trawersach. Zaletą regałów półkowych 

jest dobra widoczność towaru oraz możliwość bieżącej 

regulacji wysokości półek w zależności od potrzeb 

przechowywanego zapasu (rys. 5). 

Rys. 5. Regał półkowy 



 

b) Regały wspornikowe - regały, w których zasadniczym 

elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ 

słupa nośnego ze wspornikami. Służą one do składowania 

przedmiotów o znacznej długości, tzw. dłużycowych, np. rur 

metalowych i szyn. Charakteryzują się one dużą łatwością 

montażu i mocną konstrukcją oraz dają możliwość 

składowania towarów na paletach lub bez (rys. 6). 

-Regały z ramionami wspornikowe półkowe – urządzenia, na 

których towar układany jest na półkach bezpośrednio 

wspartych na ramionach. 

-Regały z ramionami wspornikowymi bezpółkowe – 

urządzenia, na których towar jest układany bezpośrednio 

na ramionach. 

 

Rys. 6. Regał wspornikowy 



 

c) Regały wjezdne – urządzenia składowe, które służą do 

składowania towarów na paletach za pomocą wózków 

jezdnych. Wózek jezdny wjeżdża do wnętrza regału i 

ustawia kolejno palety w gniazdach. Jest to system 

pozwalający na maksymalne wykorzystanie dostępnej 

powierzchni magazynowej. Regały wjezdne są mało 

praktyczne, ponieważ towar jest zastawiany kolejnym 

towarem, więc produkty, które pierwsze zeszły z linii 

produkcyjnej, ostatnie trafiają do klienta. Stosowane są 

one jedynie w magazynach, w których znajdują się 

produkty jednorodne, o niewielkiej liczbie asortymentu. 

Trzeba zaznaczyć, że nie nadają się do wszystkich typów 

składowanych towarów. Zastosowanie mają tylko w 

przypadku towarów z bardzo długą datą ważności bądź ze 

względów oszczędnościowych, np. w mroźniach i 

chłodniach. Jedyną zaletą tych regałów jest możliwość 

wykorzystania powierzchni magazynowej nawet w 85% 

(rys. 7). 

 

 

 

Rys. 7. Regał wjezdny 



d)  Regały paletowe stałe -  regał 

magazynowy służący do składowania ładunków 

umieszczonych na paletach. Regały te dają możliwość 

racjonalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej 

i umożliwiają składowanie towarów nawet do 

kilkunastu miejsc ładunkowych do góry. 

Regały paletowe tworzą pojedyncze lub podwójne 

rzędy. Towary na paletach obsługuje się za pomocą 

wózków jezdnych, natomiast przy regałach 

paletowych wysokiego składowania wykorzystuje się 

wózki systemowe lub układnice regałowe. Dają 

możliwość składowania różnorodnych towarów bez 

potrzeby dostosowywania regału oraz zapewniają 

bezpośredni dostęp do każdej jednostki łądunkowej. 

Zastosowanie regałów paletowych wykorzystuje około 

50% powierzchni magazynowej (rys. 8). 

 

 

 

Rys. 8. Regał paletowy 



 

e) Regały przesuwne - rzędy regałów umieszczone są na 

szynach zainstalowanych na posadzce magazynu. Aby 

dostać się do żądanej jednostki paletowej, należy 

przesunąć cały blok regałowy, aby utworzyć drogę 

manipulacyjną umożliwiającą dostęp do ładunku. 

Przesuwanie odbywa się ręcznie lub mechanicznie. Regały 

te instalowane są w miejscach, w których przechowywane 

są małe ilości ładunków, które są stosunkowo lekkie. 

Regały przesuwne dają możliwość dużego wykorzystania 

powierzchni magazynowej, dochodzącego nawet do 80%. 

Dają one też możliwość bezpośredniego dostępu do 

każdej jednostki ładunkowej. Głownymi wadami tych 

regałów jest brak możliwości przestawiania oraz wysoka 

cena (rys. 9). 

 

Rys. 9. Regały przesuwne 



f) Regały przepływowe - idealny system do przechowywania produktów o 

krótkim terminie ważności. System ten wyposażony jest w kanały 

przepływowe o minimalnym spadku, które umożliwiają przesuwanie się 

palet pod wpływem sił grawitacji do przeciwległego końca regału (rys. 10). 

Dzieli się na: 

-Grawitacyjne – urządzenia wyposażone w specjalne belki, na których 

umieszcza się palety. Kolejna paleta przesuwa paletę poprzedzającą, 

która jest odbierana po przeciwnej stronie regału. Zasada przepływu palet 

z jednej strony regału jest oparta na siłach grawitacji. Regały te realizują 

zasadę FIFO (First In First Out). 

-Z napędem wymuszonym – regały, na które towar jest transportowany na 

paletach po rolkach modułowo. Na końcach rolek znajduje się przeważnie 

łańcuch napędzany silnikiem, który przesuwa palety wzdłuż regału w jedną 

bądź drugą stronę.  

-Z napędem częściowo wymuszonym – regały, na których składowanie 

towarów odbywa się na zasadzie przesuwania towaru na kolejne miejsce 

paletowe wózkiem jezdniowym podnośnikowym; natomiast odbiór towaru 

odbywa się na zasadzie grawitacji i palety z towarem cofają się na 

pierwsze miejsce ładunkowe. Regały te wykorzystują zasadę LIFO (Last In 

First Out). 

 

Rys. 10. Regał przepływowy  



STOJAKI 
Stojaki - to urządzenia stałe o budowie przestrzennej, przeznaczone 

do składowania asortymentów, które opierane są bezpośrednie o 

elementy konstrukcyjne. 

Stojaki dzieli się na: 

1) Stojaki słupkowe - charakteryzujące się elementami 

konstrukcyjnymi w postaci pionowych słupków, które stanowią 

elementy oporowe dla składowanych towarów długich, takich jak 

pręty, rury (rys. 11). 

2) Stojaki szczelinowe – charakteryzują się konstrukcją przestrzenną 

w postaci pionowych, równoległych, ażurowych lub pełnych ram, o 

których poziome lub pionowe elementy opierane są składowane 

asortymenty (np. Tafle szyb lub blachy). Ze względów 

funkcjonalnych wskazane jest składowanie jednorodnego 

asortymentu w danej szczelinie (rys. 12). 

 

Rys. 11. Stojak słupkowy  

Rys. 12. Stojak szczelinowy 



3) Stojaki pryzmowe - charakteryzują 

się konstrukcją w postaci 

pochylonych ram ażurowych lub 

pełnych, o które są opierane 

produkty przy wykorzystaniu siły 

grawitacji. Składowane są na ogół 

jednorodne asortymenty płytowe 

czy pakiety elementów płytowych, 

wykonane z różnych materiałów. 

Stojaki pryzmowe często montuje 

się bezpośrednio do podłogi w 

samochodzie (rys. 13). 

 

Rys. 13. Stojak pryzmowy 



4) Stojaki gniazdowe – przystosowane są do 

przechowywania np. butli z gazem, produkcji 

napojów lub w masarniach. Spód stojaka to 

blacha ryflowana, na której ustawia się butle, 

natomiast w mniej więcej 2/3 wysokości butli 

znajdują wyprofilowane miejsca na ustawienie 

butli (rys. 14). 

5) Stojaki specjalizowane – urządzenia te są 

przystosowane do przechowywanego w nich 

asortymentu, np. stojaki na beczki lub stojaki na 

rowery (rys. 15). 

 

 

Rys. 14. Stojak gniazdowy 

Rys. 15. Stojak specjalizowany 



WIESZAKI 
Wieszaki – urządzenia o budowie 

przestrzennej, które są 

przeznaczone do składowania 

towarów poprzez bezpośrednie lub 

pośrednie zawieszanie ich na 

elementach konstrukcyjnych 

zaprojektowanych w tym celu. 

Wyróżnia się kilka rodzajów: 

1) Stojące podłogowe – urządzenia 

służące  do zawieszania towarów, 

mogą stać samoistnie bądź być 

przymocowane do podłoża (rys. 16). 

2) Podwieszane – wymagane jest 

zamontowanie ich do górnych 

elementów konstrukcji obiektu 

budowlanego, np. ściany lub sufitu 

(rys. 17). 

 

Rys. 16. Wieszak stojący podłogowy Rys. 17. Wieszak podwieszany 



3) Przyścienne – mocowane bezpośrednio do ściany, umożliwiające powieszenie 

produktów w halach (rys. 18). 

4) Specjalizowane - charakteryzują się konstrukcją i układem elementów dostosowanym 

do postaci fizycznej zawieszanych asortymentów (rys. 19). 

 

Rys. 18. Wieszak przyścienny Rys. 19. Wieszak specjalizowany 



PODKŁADY      Urządzenia wykonane z takich elementów, 

jak drewno, metal, czy tworzywa sztuczne, 

pozwalające na składowanie asortymentu 

z zachowaniem określonej odległości nad 

podłożem. Ze względu na budowę 

rozróżnia się podkłady:  

• belkowe (rys. 20). 

• płytowe ażurowe lub pełne (rys. 21 i 22). 

• specjalizowane, których budowa 

uwzględnia postać fizyczną składowanych 

asortymentów (rys. 23). 

    W praktyce podkłady mogą stanowić 

elementy nośne formowanych jednostek 

ładunkowych, na przykład pakietowych.  

 

 

Rys. 20. Podkład belkowy Rys. 21. Podkład płytowy ażurowy 

Rys. 22. Podkład płytowy pełny Rys. 23. Podkład specjalizowany 



ZASIEKI 
     Urządzenia o budowie przestrzennej mocowane do posadzki 

wewnątrz budynku magazynowego, przeznaczone do 

składowania materiałów sypkich lub kawałkowych luzem, 

które wymagają ochrony przed warunkami atmosferycznymi. 

Zastosowanie zasieków wewnątrz budynków magazynowych 

również pozwala na zwiększenie wykorzystania przestrzeni 

składowej w wyniku likwidacji wolnej przestrzeni, która 

wynika z kąta usypowego danego materiału sypkiego. 

Dzielimy je na: 

a) Zasieki jednokomorowe - są to urządzenie przegrodowe, 

które posiadają przynajmniej trzy pionowe ściany, 

stanowiące ograniczenie dla składowanego pomiędzy nimi 

materiału (rys. 24). 

 

Rys. 24. Zasiek jednokomorowy 



b) wielokomorowe jednorzędowe lub dwurzędowe – 

są to urządzenie przegrodowe, które posiadają 

pionowe ściany zestawione w jednym rzędzie i 

możliwość dostępu do każdej z komór z jednej strony. 

Istnieje też opcja zestawienia pionowych ścian w 

dwóch rzędach i oddzielnym dostępie z jednej strony 

do komór danego rzędu (rys. 25 i 26). 

c) specjalizowane – są to zasieki wyposażone w 

elementy, które zabezpieczają składowane luzem 

materiały przed stratami ilościowymi i/lub 

jakościowymi, bądź różnego rodzaju 

wpływami otoczenia. 

Rys. 25. Zasiek wielokomorowy 

jednorzędowy 

Rys. 26. Zasiek wielokomorowy 

dwurzędowy 



URZĄDZENIA 

SPECJALIZOWANE 
Urządzenia specjalizowane - charakteryzują się one 

budową przystosowaną do określonej postaci lub 

właściwości składowanych zasobów oraz uzależnione 

od sposobu mocowania do podłoża lub konstrukcji 

budowli. Duża różnorodność surowców, materiałów 

oraz wyrobów wymagających w praktyce specjalnych 

warunków magazynowania sprawia, że nie została 

dokonana ich jednoznaczna typizacja. Jest wiele 

przypadków, w których zastosowanie urządzenia 

specjalizowanego ma na celu również ograniczenie 

dostępu osób nieupoważnionych do składowanych 

asortymentów (rys. 27). 

Rys. 27. Urządzenie specjalizowane 

w postaci sejfu. 



 Często spotykana w praktyce jest sytuacja, w której wśród asortymentów 

przewidzianych do składowania znajduje się niewielka grupa lub niewielka ich 

ilość, wymagająca przechowania w warunkach o ściśle określonym przedziale 

temperatury. Ważne jest, aby spełnić te wymagania, więc w tym celu do 

składowania tych asortymentów stosowane są, w zależności od 

przeznaczenia, ustawiane wewnątrz budynku magazynowego urządzenia:  

• do schładzania, wśród których są szafy schładzalnicze i 

komory schładzalnicze; 

• do zamrażania, wśród których są szafy zamrażalnicze i komory 

zamrażalnicze; 

• do przechowywania, ekspozycji lub sprzedaży, wśród których są komory 

chłodnicze, szafy chłodnicze, lady chłodnicze, witryny chłodnicze; 

• wielofunkcyjne.  
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