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Galériás rendszerek – 
 Galéria az optimális térkihasználáshoz

Az SSI SCHÄFER galériás rendszereivel 
a rendelkezésre álló területet gyakor-
latilag megkétszerezi, mert sokoldalú 
állványrendszereink lehetővé teszik a 
tárolás és a munkafolyamatok egyidejű 
megvalósítását.

A jól átgondolt, többszintes szabadon 
álló és befüggesztett járófelületekkel 
kiegészítő tárolószintet nyerhet ugyan-
akkora alapterületen. A hidegen és 
melegen hengerelt acélprofi lokból álló 
galériarendszerek biztonságosan és 
problémamentesen összeszerelhetők. 

Az SSI SCHÄFER hosszanti és kereszt-
irányban tetszés szerint bővíthető, egye-
di galériarendszereket tervez külön-böző 
terhelésekhez az Ön speciális kívánsá-
gai alapján.

Magától értetődően minden szinten ma-
ximálisan fi gyelünk a biztonságra. Kérje 
szaktanácsadóink véleményét a modern 
raktárkezelésről! Sokoldalú és egyedi. A 
teljesítmények magukért beszélnek.
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Galériák – a lehetőségek rendszere

Szabadon álló galériák

A szabadon álló galériákkal raktárterü-
letét megduplázhatja. A kialakítási lehe-
tőségek szinte határtalanok. Az egyedi 
igényektől függően a legkülönbözőbb 
láb- és tartóprofi lok és padlóburkolatok 
alkalmazhatók. 

Természetesen többszintes építési 
módra is van lehetőség.

Polcrendszerre épülő galériák

A polcrendszerre épülő galériáknál 
folyosókat  építenek be az állványsorok 
közé, vagy komplett, állványrendszerre 
épülő galériafelület kerül kialakításra. 

Ez az építési mód minden olyan helyen 
jellemző, ahol a komissiózási feladatok 
vannak túlsúlyban, és az anyagmozgató 
berendezésekre kiegészítésképp van 
szükség.

Előnye abban áll, hogy a legkülönbö-
zőbb állványrendszerek használhatók 
tartórendszerekként – akár polcos, 
akár görgős komissiózó vagy raklapos 
állványok. 
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A galériák 
rendszerfelépítése

Rendszer-galériaprofi l

Faforgács lap élvédővel, 
ráhelyezett kivitel

Feladóhely tolókapuval

Faforgács lap csúszásgátló 
borítással

Járórács, rácsosztás
33 x 33 mm

Feladóhely lánccal Korlátzsilip Korlát

�  Galéria-járófelület felhasználási területtől 
függően
járórács, faforgács lap vagy többszörösen enyvezett bükkfa 
felhasználásával, csúszásbiztos rétegeléssel vagy a nélkül. 
Alsó oldala natúr vagy fehér bevonatú.

�  Füstkötényfalak
a helyi követelményeknek megfelelően tervezve

�  Szellőzőberendezések polcrendszerre 
épülő galériákhoz
több kivitelben, a komissiózási feladat követelményeitől 
függően

�  A galériák biztonsága
a lépcsőfeljáróknál kezdődik és a feladókapunál végződik

�  Nagy teherbírású galériakonstrukciók, 
melyek targonca számára is használhatók, egy valódi 
SSI SCHÄFER specialitás

PORSZÜRKE ENCIÁNKÉK HORGANYZOTT

RAL 7037 RAL 5010

Feladóhely lánccal

Galéria-járófelület
D5. oldal

D6. oldal

Korlátzsilipek
D6. oldal

Lépcsők és 
lépcsőkorlátok 
D7. oldal

Feladóhely 
tolókapuval 
D6. oldal

Járórács, rácsosztás
44 x 10 mm
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Galéria-
 rendszerek

Galériatartó rendszerprofi lokból Tartóláb melegen hengerelt profi lok és rendszerprofi lok 
kombinációjaként

Tartóláb melegen hengerelt profi lokból

Tartóoszlopok távolsága 
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Tartóoszlopok távolsága Lépcső-
szélesség

Keretmélység Folyosószélesség Lépcső-
szélesség

Raktáráru-
szélesség Galériaszélesség

Keretmélység Folyosószélesség Lépcső-
szélesség

Raktáráru-
szélesség GalériaszélességGalériaszélesség

A tartólábak és profi lok optimális kiválasztásához összesen három változat áll rendelkezésre. 

Tartólábak

�  Tartóoszlopok zártszelvényből
200 x 200 mm-es hegesztett lábazati lemezekkel, 
padlóban rögzítve

�  Tartóprofi lok
nagy szilárdságú, hidegen alakított minőségi acélból, 
egyedi összeépítés céljából perforálva

�  Galériaburkolat
tömör, speciális faforgács lapból, 38 mm vastag, V20 E1. 
Horonnyal és rugóval ellátva. Mindkét oldala natúr kivitel

�  Fő tartórudak meghajlása
legfeljebb l/300

�  Méretezés a DIN, FEM és BGR 234
(eddigi ZH 1/428) érvényes előírásai alapján

�  Korlátok könyökcsővel
és görgős széllel

�  Galériák méretezése
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Galéria-
 járófelületek

A speciális követelményekhez speciális meg-
oldásokat  kínálunk. 

A járórács tűzvédelmi okokból vagy a szellőzés 
miatt lehet szükséges. Ha szélsőségesen nagy 
terhelések mellett is hosszú élettartamú meg-
oldást keres, akkor optimálisak a multiplex  
lemezek. 

Vezetőképes járófelületek vagy járófelületek 
PVC gombokkal az állandó munkahelyek 
magasabb komfortjáért.

A faforgács lapból készült galéria-járófelületek, 
különböző kivitelekben, széles felhasználási 
területen alkalmazhatók. Felületük natúr, 
olajedzett vagy csúszásmentes rétegelésű. 

Normál vagy tömör, B1 vagy B2 tűzveszé-
lyességi fokozathoz, horonnyal és rugó-
összekötéssel  vagy lefektethető lapként.

Lapvastagság 30 vagy 38 mm.

Galéria-járófelületek faforgács lapból

Járórácsok, multiplex lemezek 
és PVC burkolatok
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Korlátok és átadóhelyek

Tolókapu

Feladókapu 
lánccal

Korlátzsilip

Korlátcsatlakozó

Kétszárnyú kapu, önzáró

800

1200

20
00

16
00

20
00

12
00

Korlátzsilip

�  Galériakorlátok
rendkívül stabil konstrukció, alapvetően 
kapaszkodórúddal, középrúddal és alsó 
peremlemezzel kivitelezve

�  Feladókapu lánccal
– egy megoldás, amelyet a szakmai 
szervezetek javasolnak

�  Tolókapukat
csak kis forgalmú átadóhelyeken alkalmazzák

�  Korlátzsilipek
optimális személyi védelmet nyújtanak a szállított áru 
átadása során. A szállítási utaktól függően a korlát elöl 
vagy hátul zárva van.
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Lépcsők és lépcsőkorlátok

Lépcsőfokok, kapaszkodórudak és korlátmegoldások

Szabványlépcsők többszintes galériás rendszerekhez

�  Szabványlépcsők többszintes 
galériás rendszerekhez
biztonságosan és fáradság nélkül járhatók, 
rendkívül stabilak. A DIN 24 530 (acéllépcsők) 
előírásai betartásra kerülnek. Minden lépcsőfokot 
oldalsó lépcsőpofa határol, amellyel össze van csavarozva. 
A galériamagasságtól függően lépcsőpihenőkre 
lehet szükség. A kétféle kivitel a helyiség adottságaitól 
függően tetszés szerint alkalmazható.

�  Lépcsőfok
recés lemezből, lehetséges alternatíva a járórács

�  Kapaszkodórudak
végigfutnak a lépcsők mellett

�  Korlátmegoldások
részletekbe menően megtervezve – a lépcsőkorlátok 
és galériakorlátok átmeneténél is
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Világítóberendezések

A BGR 234 (eddigi ZH 1/428) irányelvei 
előírják: „A raktárberendezéseket elégsé-
ges mértékben és vakításmentesen kell 
megvilágítani.“ 

Az SSI SCHÄFER ezért speciális vilá-gítási 
programot hozott létre, amely a galériás 
rendszerek minden területén vakítás-
mentesen teljesíti a munkahelyi irányel-
vekben meghatározott névleges világítási 
erősséget. 

Az SSI SCHÄFER lámpákat a galériaszint  
tartószerkezetébe építik be, ezáltal 
messzemenően  védve vannak a sérü-
lésektől .

A folyosó irányára merőleges elrendezés 
zavartalan rakodást biztosít a legfelső 
állványpolc előtt, és a raktárosnak 
szabad  rálátást enged a raktárárura.

A folyosók minden tartóprofi lja elő van 
készítve a kereskedelemben szokványos 
PG 9/1 kábelcső vagy egyéb felszerelési 
anyag beépítéséhez. Az SSI SCHÄFER 
csak kompenzált lámpákat használ.

�  A BGR 234 (eddigi ZH 1/428) 
irányelvei
az elégséges mértékű és vakításmentes 
világításért

�  A tartószerkezetbe való beépítés
messzemenően véd a sérülésektől

�  Folyosó irányára merőleges felépítés
a legfelső állványpolc előtti zavartalan 
rakodás érdekében, amely szabad rálátást 
enged a raktárárura

�  Tartóprofi lok
Standard felszerelési anyagokhoz előkészítve

�  Kompenzált lámpák
�  Vészvilágítás és információs világítás

a VDE 0108, ill. a DIN 4844 és a DIN 5035 5. 
részének megfelelően kérésre megtervezhető 
és felszerelhető

HORGANYZOTT

ACÉLLEMEZ
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Állványráépítés 
világítással

Polcrendszerre 
épülő galéria 
alatti világítás

Világítási rendszer felépítése

Lámpatartó profi l, kábelanyaghoz előkészítve

LT lámpatartó profi l

LK lámpaszerelvény

Alumínium 
kábelcső

Védőbura

LR fénycsövek 

Kapocs LK-hoz

Tartozékok nélkül.

Kampós csavarokkal.

Állványráépítés a lámpa elhelyezéséhez

Lámpatartó profi l keresztmetszete 
átfutó kábellel

LT lámpatartó profi lok 

Cikk H x Sz x M 
(mm)

Rendel.sz.

LTUH 78  780 x 71 x 38 14460

Fa galériaburkolatok alá történő felszereléshez

Rácsozott galériaburkolatok alá történő felszereléshez

LTUG 78  780 x 71 x 38 14470

LTO 85  800 x 71 x 38 14480
LTO 100  1000 x 71 x 38 14490

Villamos berendezésekkel foglalkozó szaküzemek
 igény esetén

Cikk Teljesítmény
(W)

Rendel.sz.

SV 18/LK 85 18 14520
SV 18/LK 85/EVG 18 14522
SV 25/LK 85 25 14430
SV 25/LK 85/EVG 25 14432

LK lámpa
Kompenzált kivitel, 
18 vagy 25 wattos fénycsövekkel, 
2 rögzítőkapoccsal és védőburával. 

Cikk Teljesítmény (W)
/ lumen

Rendel.sz.

LR 18 18/1250 14510
LR 18 U 18/1350 14512
LR 25 25/1800 14500

LR fénycsövek

Csatlakozó 
csővégek

Kábel alumíniumcsőben és csatlakoztatásnál

Alumínium kábelcső
Kábelezéshez, 2 rögzítőgyűrűvel 
és csatlakozóvéggel.

Cikk Hosszúság 
(mm)

Rendel.sz.

PG 9/1 1005 14440



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (CIE RGB)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /EuroSans-Bold
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookCmpr
    /FranklinGothic-BookCmprItal
    /FranklinGothic-BookCnd
    /FranklinGothic-BookCndItal
    /FranklinGothic-BookItal
    /FranklinGothic-BookOblique
    /FranklinGothic-BookXCmpr
    /FranklinGothic-Condensed
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCmpr
    /FranklinGothic-DemiCmprItal
    /FranklinGothic-DemiCnd
    /FranklinGothic-DemiCndItal
    /FranklinGothic-DemiItal
    /FranklinGothic-DemiOblique
    /FranklinGothic-DemiXCmpr
    /FranklinGothic-ExtraCond
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItal
    /FranklinGothic-HeavyOblique
    /FranklinGothic-MedCnd
    /FranklinGothic-MedCndItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItal
    /FranklinGothic-Roman
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated 175lpi sb)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.eci.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640075006e00670020006600fc0072002000420069006c006400730063006800690072006d00200075006e00640020005700650062002c0020006b006f006d007000610074006900620065006c0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200035002e003000200075006e00640020006800f6006800650072002c00200046006f0072006d00610074002000440049004e002000410034002000280068006f006300680029002c002000420069006c0064006b006f006d007000720069006d0069006500720075006e00670020004a004500500047002000280068006f006300680029002c002000530063006800720069006600740065006e0020004600720061006e006b006c0069006e00200047006f0074006800690063002f004500750072006f002000530061006e007300200042006f006c0064002000650069006e00620065007400740065006e0020007a007500200031003000300025002c002000460061007200620065006e002000e4006e006400650072006e00200075006e00640020005000440046002f00580020006100750073>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


