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SYSTÉM SKLADOVÁNÍ OD MONTANY
SYSTÉMY ÚSCHOVEN MONTANA se postarají o komfortní skladování suchého lyžařské vybavení v lyžařských půjčovnách, 

privátních domech a v hotelech.

INDIVIDUÁLNÍ 
ŘEŠENÍ

Nechte se inspirovat jedinečnými 
a početnými kombinacemi materiálů 
a individuálními možnostmi sestavo-
vání. Díky systému úschoven 
MONTANA získá vaše úschovna lyží 
atraktivní vzhled se zaručeným 
komfortem pro vaše zákazníky.

Buď jednoduchý číselný zámek nebo 
plně zasíťovaný zamykací systém: 
varianty zamykání systému úschoven 
MONTANA jsou různorodé a na míru 
potřebám. Navíc je možno vnější 
vzhled skříněk úschovny volitelně 
rozšířit o loga nebo emblémy 
dle přání zákazníka.

MONTANA nabízí spoustu příslušen-
ství a doplňků pro ještě vyšší 
komfort v úschovně lyží.

KOMFORT 
A ČISTOTA

Pohodlné a hygienické uskladnění 
zimní sportovní výstroje má pro 
každou úschovnu lyží zásadní 
význam. Skříňky pro úschovu od 
MONTANY disponují konstrukcí 
vymyšlenou pro odstranění vody 
a vlhkosti, aby bylo ve skříni popř. 
místnosti kdykoli optimální klima.

ROZSÁHLÁ  
PÉČE

Od plánování až po první den 
následující sezóny. MONTANA vás 
podporuje ve všech fázích realizace 
projektu a nabízí po instalaci ještě 
dalekosáhlejší podporu, aby systém 
úschovy bez problémů zvládal 
provoz.

DOBRÉ PLÁNOVÁNÍ JE POLOVINOU ÚSPĚCHU
Pro optimální využití prostorových možností jsou projekty pečlivě plánovány. Na přání mohou být zhotoveny i 3D vizualizace, 

které mnohonásobně usnadní rozhodování ohledně seřazení nebo designu.
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Další dimenze a nastavení realizovatelné na přání

KAPACITY 30 cm 35 cm 45 cm 60 cm 65 cm 70 cm

Pár lyží / snowboard 2 2 3 4 / 5 4 / 5 4 / 5

Pár lyžařských hůlek 2 2 3 4 / 5 4 / 5 4 / 5

Boty 2 2 3 4 / 5 4 / 5 4 / 5

Helma 0 2 3 4 / 0 4 / 0 4 / 0

Rukavice (volitelně) 0 2 3 4 / 0 4 / 0 4 / 0

ROZMĚRY / TECHNICKÁ DATA

Šířka Variabilní, v závislosti na provedení

Výška
215 cm s uzavřeným soklem
220 cm se spodní konstrukcí

Hloubka 56 cm

Výkon 45 wattů / 90 wattů

VEL IKOSTI  A KAPACITA
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PŘEHLED MODELŮ
SKŘÍŇKY PRO ÚSCHOVU CELÉHO LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ

SKŘÍŇKY PRO ÚSCHOVU HELEM A RUKAVIC

Typ skříňky 30 cm 
pro 2 lyžařská vybavení

Typ lyžařské skříňky 40 cm (4x1) 
pro 1 pár lyžařských bot a 
1 lyžařskou helmu

Typ skříňky 60 cm 
pro 4-5 lyžařských vybavení

Typ skříňky 35 cm 
pro 2 lyžařská vybavení

Typ lyžařské skříňky 35 cm 2+1 
pro lyžařské vybavení  
2 dospělých a 1 dítěte

Typ lyžařské skříňky 40 cm (2x2) 
pro 2 páry lyžařských bot a 
2 lyžařské helmy

Typ skříňky 65 cm 
pro 4-5 lyžařských vybavení

Typ skříňky 45 cm 
pro 3 lyžařská vybavení

Typ skříňky 70 cm 
pro 5 lyžařských vybavení
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INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ
Individuální řešení velikosti, materiálu a designu jsou možná v závislosti dle požadavků:

VLASTNOSTI

 9  Pozinkované kovové skříňky s práškovým 
 ošetřením

 9  Tloušťka oceli: 1,0 - 1,5 mm

 9K dostání v různých barvách RAL

KORPUS: OCELOVÝ PLECH 
DVEŘE:  OCELOVÝ PLECH 

DVOUSTĚNNÉ S VOŠTINOVOU KONSTRUKCÍ

VLASTNOSTI

 9  Kovové skříňky nebo skříňky HPL v kombinaci 
s HPL panelem s masivním jádrem

 9  HPL 13 mm

 9K dostání v různých barvách a designech

KORPUS: OCELOVÝ PLECH · HPL (vysokotlakový 
laminát se smaltovanou povrchovou úpravou)
DVEŘE: HPL
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VLASTNOSTI

 9  Kovové skříňky nebo skříňky HPL 
v kombinaci s hliníkem nebo ušlechtilou ocelí

 9  Tloušťka hliníku: 1,0 - 1,5 - 2,0 mm

 9Tloušťka ušlechtilé oceli: 1,0 - 1,5 mm

 9Kartáčovaná nebo broušená

VLASTNOSTI

 9  Bezpečnostní sklo 10 mm

 9  Hladké, čiré, s ornamenty, barevné

 9  Motivy (podložené nebo vsazené)

KORPUS: HPL · OCELOVÝ PLECH 
DVEŘE: UŠLECHTILÁ OCEL · HLINÍK 
DVOUSTĚNNÉ S VOŠTINOVOU KONSTRUKCÍ

KORPUS: HPL · OCELOVÝ PLECH
DVEŘE: SKLO
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Varianta online zámku 
skleněných dveří

Na přání bezpečnostní 
zámek s vložkou

Na přání zámek na číselný 
kód

Online zámek 
s  personalizací a volitelně 
s USB připojením

DETAILY
VARIANTY ZAMYKÁNÍ

Sušení bot  
volitelně kombinované 
se sušením rukavic

Odnímatelná, vodu 
propouštějící rohož na 
podlahu

Perforované dno Otvory pro vzduch ve 
stropě pro skvělé klima 
ve skříňce

VNITŘNÍ KONSTRUKCE

Síťka na drobnosti 
a háček na šaty

Šikmá stříška

Osvětlení LED

Zrcadlo na boční stěně

Design možný na HPL 
nebo skleněných dveřích

Emblém s  individuálním 
logem

Sokl nebo  
rám podstavce

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
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MOŽNOSTI  SEZENÍ
Různorodé možnosti sezení od MONTANY lze optimálně a s úsporou místa integrovat do každé úschovny.

Lavice SOLID a WOODY přesvědčí svou variabilitou a velkou robustností. Lavice ELEGANCE naproti tomu slibuje jednoduchý 

a nadčasový design.

Díky dlouholetým zkušenostem nabízí MONTANA také individuální možnosti vybavení, které budou realizovány přesně podle 

požadovaných funkcí a upřednostňovanému vzhledu vaší úschovny.

MODELY / ROZMĚRY

Délka 110 cm / 150 cm / 200 cm

Šířka 45 cm / 60 cm

Výška 44 cm

MODELY / ROZMĚRY

Délka 110 cm / 150 cm / 200 cm

Šířka 45 cm 

Výška 44 cm

MODELY / ROZMĚRY

Délka 110 cm / 150 cm / 200 cm

Šířka 30 / 50 cm

Výška 44 cm

SOLID

Lavice SOLID s robustní konstrukcí a nadčasovým designem nabízí 
díky své hloubce 45 cm dostatek místa, aby se na ní dalo sedět 
z obou stran. V závislosti na zařízení úschovny lze individuálně 
zvolit barvu umělé kůže.

ELEGANCE

Lavice ELEGANCE s jednoduchým designem a různorodými 
možnostmi využití nabízí díky své hloubce dostatek místa, 
aby se na ní dalo sedět z obou stran. V závislosti na zařízení 
úschovny lze individuálně zvolit barvu umělé kůže.

WOODY
Lavice WOODY přesvědčí svou jednoduchou konstrukcí. 
Dřevo úschovně propůjčuje dodatečný charakter. Variabilní šířka 
lavice umožňuje sezení jen z jedné nebo z obou stran.

Další dimenze realizovatelné na přání
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PŘÍSLUŠENST VÍ
MONTANA nabízí prostřednictvím svého příslušenství vhodné doplnění, abyste v oblasti úschovny nabídli zimním sportovcům 

a sportovkyním maximální komfort. Pro krátké meziskladování zimních sportovních potřeb se jako ideální řešení nabízení 

systémy pro úschovu PRESENTATION RACK nebo UNIVERSAL WALL. Pomocí stojanů jako je UNIVERSAL ON WHEELS 

nebo systém BUTLER 2 můžete předměty pohodlně přepravovat z jednoho místa na druhé.

MODELY / ROZMĚRY

Šířka 120 cm

Hloubka 80 cm

Výška 50 cm

MODELY / ROZMĚRY

Šířka 100 cm / 150 cm

Hloubka 45 cm

Výška 146 cm

MODELY / ROZMĚRY

Šířka 100 cm / 150 cm

Výška 143 cm

Hloubka 25 cm

MODELY / ROZMĚRY

Šířka 70 cm

Hloubka 120 cm

Výška 160 cm

UNIVERSAL WALL
UNIVERSAL WALL se skvěle hodí pro použití jak ve vnitřních, tak ve 
venkovních prostorách. Regál se pevně přišroubuje ke zdi a nabízí 
místo pro různé lyže a snowboardy s minimální délkou 100 cm.

BUTLER 2

Tento přepravní a sběrný vozík s podvozkem na kolečkách 
nabízí místo pro kompletní lyžařské vybavení 6 osob. 
Volitelně s přihrádkou na helmy i odkládací plochou pro brýle 
a rukavice.

PRESENTATION RACK
Pro krátkodobé odstavení lyží a snowboardů. 
Díky různorodým možnostem sestavení se PRESENTATION 
RACK skvěle hodí i jako řídící systém.

UNIVERSAL ON WHEELS

Díky systému UNIVERSAL ON WHEELS uskladníte velké 
množství nejrůznějších typů lyží a snowboardů 
v co nejmenším prostoru a zůstanete mobilní.

Volitelně: 6 helem, 6 párů rukavic a brýlí
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HÁKY NA KOLA
Háky na kola MONTANA s ochranou ráfků lze snadno 
 umístit. MONTANA tento hák na kola volitelně dodává 
s montážní kolejničkou FLIP CLIP. Tak jej lze kombinovat 
se systémem FLIP CLIP pro lyže a snowboardy.

STOJAN NA KOLA
Stojan na kola MONTANA nepotřebuje moc místa, nabízí 
pořádek a bezpečně drží vaše kola. Systém je samonosný 
a dá se individuálně rozšířit. Jednoduše odstavíte i dětská 
kola. 

FLIP CLIP
Pro jednoduché uskladnění lyží a snowboardů na zdi. 
Prvky FLIP CLIP jsou k dostání v rovném a 40° provedení.
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ROZMĚRY

Šířka 70 cm

Výška 141 cm

KAPACITY

Variabilní, v závislosti na provedení

Díky univerzální úschovně UNIVERSAL 
DEPOT je možné uskladnit nejrůznější typy 
lyží s hůlkami. Tento výškově nastavitelný 
systém držáků s jednoduchou manipulací 
umožňuje nekomplikovanou obsluhu. 
Horní příčku přihrádky lze vybavit uzavíracím 
systémem.

Každý regál je zhotoven individuálně 
na přání zákazníka a k dostání jako stabilní 
model nebo s pojezdem na kolejničkách.

UNIVERSAL DEPOT

Praktický držák holí Bezpečný uzávěr Digitální systém zamykání

UNIVERSAL DEPOT 
práškově ošetřený 
s lištou SUPERIOR
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KAPACITY

Variabilní, v závislosti na provedení

ROZMĚRY

Šířka 70 cm

Výška 141 cm

SNOWBOARD DEPOT je řešením pro 
úschovu snowboardů.

Díky úložnému systému SNOWBOARD 
DEPOT je možné uskladnit nejrůznější typy 
snowboardů. Tento výškově nastavitelný 
systém držáků s jednoduchou manipulací 
umožňuje nekomplikovanou obsluhu. 
Horní příčku přihrádky lze vybavit 
 uzamykatelným systémem.

Každý regál je zhotoven individuálně na 
přání zákazníka a k dostání jako stabilní 
model nebo s pojezdem na kolejničkách.

SNOWBOARD DEPOT

Libovolně volitelný systém zamykání

SNOWBOARD DEPOT 
práškově ošetřený 
s  lištou SUPERIOR
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DEPOT BOOT RACK AIR

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOTŘEBA ENERGIE

v provozu s cirkulací vzduchu:   240 W

v provozu topení: 4.500 W

ÚDAJE O NAPÁJENÍ

Evropa 3 x 400 V / 50 Hz / 7 A

Norsko 3 x 230 V / 50 Hz / 7 A

USA 240 V / 60 Hz / 19 A

Japonsko 3 x 200 V / 50 Hz / 8 A

BOOT RACK AIR DEPOT 
pozinkování Sendzimir 

s lištou SUPERIOR

Skříňky s integrovaným sušákem 
pro lyžařské a snowboardové boty.

Tento systém úschovny je možno uzpůsobit 
potřebám zákazníka ohledně místa 
a  množství. Každý regál je zhotoven 
individuálně na přání zákazníka a k dostání 
jako stabilní model nebo s pojezdem 
na kolejničkách.

Každá přihrádka disponuje hliníkovými 
roletovými dveřmi a může být opatřena 
uzamykacím systémem s klíčem. BOOT 
RACK AIR DEPOT disponuje výkonným, 
volně programovatelným topným a větracím 
agregátem s přepínací funkcí pro okolní 
vzduch nebo provoz topení (identické 
s agregátem SPEED DRYER).

Topný a větrací agregát

Účinná ionizace (volitelná)

KAPACITY

Variabilní, v závislosti na provedení

ROZMĚRY

Šířka 80 cm

Výška 223 cm
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PŘESVĚDČIVÉ ARGUMENTY

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY
 9  Systémy zamykání a výrobci dle volby

 9  Elektrické vytápění – ekologické –  
energeticky úsporné – šetrné k materiálům

 9Volitelně se sušením vzduchem

 9 Tvarově stálé plochy

 9 Zakrytí připojení

 9  Výškově nastavitelné vkládací dno,  
hák na oděvy, šatní tyč atd.

 9 Lavice

 9 Speciální řešení

VÝHODY
 9Všechny dveře kovové: 

 Dvoustěnné s voštinovou konstrukcí

 9Vodu nepropouštějící nebo voděodolné

 9  Zvýšená ochrana proti korozi

 9 Stabilní a robustní

 9Variabilní dimenze a design

 9  Odolné proti  
mechanickému poškození

 9 Zcela nehořlavé

 9 Funkční

 9Nadčasový design

 9 Stabilní hodnota
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HYGIENA & KOMFORT

VODA
Bez stojící vody díky perforovanému dnu a propustné ochranné rohože (zbytky sněhu 

odtékají – částice nečistot zůstanou ve skříňce) jednoduché a šikovné čištění odebráním 

ochranných rohoží.

VĚTRÁNÍ / ODVĚTRÁNÍ / VLHKOST
Perforované dno a neviditelná dveřní spára zaručuje ve skříňce optimální klima. 

Možnost odvětrávacího hrdla na střeše podporuje konstrukční odvětrávání nebo  

odvlhčení (kombinace vlhkosti a tepla je skvělým základem  

pro bakterie, zárodky a plísně).

ZÁPACH / DESINFEKCE
Ionizátor pro jednoduchou a ekologickou eliminaci 

zápachů. Působení ionizace: neutralizace 

 nepříjemných zápachů a zlepšení prostorového 

klimatu díky aktivnímu kyslíku, filtrování částic 

vzduchu / hygienická sterilizace vzduchu.

Ionizátor

Neutralizér
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instagram.com/montanaskiservis

VANCL sport s.r.o. 

Horská 117, 543 02 Vrchlabí 

+420 499 692 716, +420 603 446 866 

montana@montana-skiservis.cz 

www.montana-skiservis.cz
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MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG

Mühlebachstrasse 3, CH-6370 Stans 

+41 (0)41 619 16 62 

info@montana-international.com 

www.montana-international.com

youtube.com / skiservicemontana

instagram.com/montanasportinternational

facebook.com/montanasportinternational


