
Pověste to výš
Využívejte prostor účinně 
se závěsným systémem Reponio. 



O reponiu

Když jsem začal řešit úklid ve své dílně a garáži, 

narážel jsem stále na stejný problém – ať vyba-

vení, nářadí a  krabice jakkoliv přeskládávám, 

opřené o zeď nebo vyštosované na zemi překá-

ží. A k věcem se není možné jednoduše dostat. 

O  policích a  regálech přidělaných nadobro na 

stěnu ani nemluvě. 

Dozvěděl jsem se o závěsných systémech pochá-

zejících z  jiných kontinentů, které ale nevyhovo-

valy mým potřebám – málo možností, jak zavěsit 

předměty specifické pro nás v ČR a v rámci EU. 

Chtěl jsem mít možnost designovat závěsné pane-

ly, háky, držáky a další příslušenství podle potřeb 

lidí. Pro každodenní využití, které šetří místo, čas 

a práci. 

Proto vznikl závěsný systém Reponio, který dale-

ko přesahuje domácí hobby použití. Je vhodný 

a efektivní také pro komerční a průmyslové účely. 

Odhalte jeho variabilitu, všestrannost a  neo-

mezené možnosti.

Tomáš Medřický

Tak jako se časem mění vaše koníčky, 

vybavení, potřeby nebo byznys, snad-

no změníte rozvržení závěsného sys-

tému. Jedno jediné řešení tak s  vámi 

poroste celý život. 

Chytrý závěsný systém 
Reponio se přizpůsobuje 
v průběhu času 

Myslí na vaše 
potřeby 

Smart Wall 
Storage

Unikátní systém skladování, 
který uvolňuje prostor
a nastoluje jasný řád
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Udržitelný pořádek.
Navždy

Nepořádek zabírá až

volného prostoru

65%
Představte si, co všechno leží v dílně 

nebo v garáži na zemi u vašich nohou 

nebo opřené o stěnu. Směsice spor-

tovního vybavení, nářadí a  harabur-

dí. Co kdybyste luskli prsty a  rázem 

bylo místo? Se závěsným systémem 

Reponio je to brnkačka.

Přivrtat a používat

Závěsné řešení Reponio funguje jako skládačka. Šroubovací nebo závěsné panely nainstalujete jednodušeji 

než obyčejné dřevěné poličky. Je to jediná práce, která vás čeká. Jakmile máte závěsnou stěnu připravenou, 

přichází ryzí zábava – zacvakávání háků, držáků, boxů a dalšího příslušenství, díky kterým uložíte věci přesně 

podle svého. A systém kdykoliv snadno přeskupíte.

Závěsné řešení k vašim službám

řešení
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možnostiVíc možností,
než vás napadne

Závěsný systém 
pro maximální 
využití prostoru.

Běžné regály, skříně a háky navrtané přímo do zdi vás svazují. Nenechte se omezovat. Tvořte závěsný sklado-

vací systém, který sami snadno měníte v průběhu času. Reponio roste s vámi a vašimi potřebami. Prohlédněte 

si možnosti využití nebo vymýšlejte svoje.

Spolehněte se na všestrannost závěsného systému. Poradí 

si stejně dobře s  lehoučkou helmou na kolo jako s nepod-

dajným střešním boxem na auto.

udrží vše, 
co najdete 
uvnitř 
i venku

50+ 
háků a držáků
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možnosti

Možnosti

Změna je pro
Reponio život

Přeskupujte prvky 
závěsného systému podle 
okamžité potřeby.

Netrapte se stloukáním polic nebo vrtáním držáků 

do zdí. Reponio lehce namontujete a rozložení háků 

a držáků kdykoliv přizpůsobíte.

Příslušenství
na vše

S Reponiem pověsíte a uložíte 
všechno, co jiné skladovací systémy nezvládnou.

Koše a boxyDržákyHáky Police

příslušenství

50+

barev
6

nosnost na m2

200 kg

na délku

2 m
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unese porovnáníChytne a nepustí
Díky vysoké nosnosti a odolnosti Reponio bezpečně podrží 
jakýkoliv předmět. Vyberte si ze 2 závěsných systémů.

Závěsný systém Hareo je profesionální řešení v 6 bar-
vách, které snese nejnáročnější požadavky. Získejte 
pomocníka, s  nímž ušetříte spoustu místa a  moře 
času. Ať už doma, v řemeslnické dílně nebo při ko-
merčním využití. Hareo

200 kg až 80 kg
maximální zatížení na m2 maximální nosnost držáku

závěsný systémHareo

Unese až o 135 % více než 
šroubovací systém Tomia

Trápí vás místnost přeplněná nářadím, sportovním 
náčiním nebo všemožným harampádím? Přeměň-
te chaos v přehledné skladování. Pověste starosti 
s  nepořádkem na všestranné háky, držáky a  poli-
ce. Vytvořte si svůj úložný systém, který si kdykoliv 
snadno přizpůsobíte.

šroubovací systém

85 kg až 30 kg
maximální zatížení na m2 maximální nosnost držáku

Tomia

Základní hobby řešení

Tomia
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unese porovnáníChytne a nepustí Porovnání systémů
Spolehnete se na profi závěsný systém Hareo, nebo si vystačíte 
s hobby řešením Tomia?

Hareo Tomia

Doživotní záruka Ano

Všechny typy materiálů Dřevo

Ne

Určeno pro materiály

200 kg/m2 85kg/m2Nosnost

Náročnost instalace

6 1Barevnost

2 m 1–2 mRozměry

Vše VšePříslušenství

Ano Ano100% recyklovaný PVC

Ano Ne
Snadná demontáž 
a opětovné použití

+135 %
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Jednoduchá instalace
Stejně snadná, jako byste na zeď věšeli obyčejné poličky.

Udělejte si pořádek. Udržte ho jednou provždy. Závěsný systém Pro je účinné a zábavné řešení, se kterým na 

zeď pověsíte opravdu vše, co najdete. A když dojde na změny? Za pár momentů svůj systém snadno rozšíříte 

nebo změníte díky panelům a univerzálnímu příslušenství.

S montáží si poradíte
hravě sami 1. 

Příprava 
lišt

2. 
Navrtání lišt 

do zdi

3. 
Zavěšení 
panelů

Hareo
Závěsný systém

Instalaci závěsných panelů Hareo zvládnete sami levou zadní pomocí 
šroubovacích lišt Tigila, na které panely lehce zavěsíte. Celý systém 
můžete kdykoliv demontovat a použít jinde.

Obtížnost

Min. počet osob

závěsný

Tomia
Šroubovací systém

K namontování šroubovacího systému Tomia potřebujete dvoje ruce. 
Panely se provrtávají na vyznačených místech přímo do stěny. Instalace 
je náročnější a zabere víc času než u závěsného řešení Hareo.

Min. počet osob

šroubovací
Montáž, která 
se dělá lépe 
ve dvou

1. 
Příprava 

lišt

2. 
Navrtání lišt 

do zdi

3. 
Zavěšení 
panelů

4. 
Montáž 
panelů

Obtížnost

Pozor, při neodborné instalaci systému Tomia může dojít k  nenávratnému poškození nosného panelu. 
Tomu se vyhnete se systémem HAREO.

TužkaMetr Vrtačka Šroubovák Vodováha
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Produktový 
katalog
Závěsný systém navržený 
přímo pro vaše potřeby

Jednoduchá instalace
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Závěsné panely v délkách 100 a 200 cm jsou základním prvkem úložného systému Reponio. Do drážek snadno nasadíte 

veškeré příslušenství. Jednobarevné hobby panely Tomia s nosností 85 kg/m2 se šroubují přímo do zdi. Instalace profesi-

onálních panelů Hareo je jednodušší díky instalačním závěsným lištám Tigila. Panely Hareo v 6 barvách bezpečně udrží 

200 kg/m2. Dostupným řešením jsou šroubovací jednolišty Verso, na které lehce pověsíte běžné nářadí a  vybavení. 

Vyberte si závěsné panely podle svých potřeb.

Panely

Hareo

Tomia Verso

890 Kč

Kód: 100

Závěsný panel Hareo 
100 cm bílý

690 Kč

Kód: 106

Panel šroubovací Tomia 
100 cm bílý

890 Kč

Kód: 99

Závěsný panel Hareo 
100 cm šedý

1190 Kč

Kód: 105

Panel šroubovací Tomia 
200 cm bílý

1490 Kč

Kód: 102

Závěsný panel Hareo 
200 cm černý

590 Kč

Kód: 108

Jednolišta šroubovací 
Verso 100 cm

1490 Kč

Kód: 62

Závěsný panel Hareo 
200 cm bílý

790 Kč

Kód: 107

Jednolišta šroubovací 
Verso 200 cm

1490 Kč

Kód: 98

Závěsný panel Hareo 
200 cm šedý

1490 Kč

Kód: 104

Závěsný panel Hareo 
200 cm žlutý

1490 Kč

Kód: 101

Závěsný panel Hareo 
200 cm modrý

1990 Kč

Kód: 103

Závěsný panel Hareo 
200 cm červený

9 reponio news



h
ák

y

Díky všestranným hákům pověsíte na panely cokoliv v dílně, garáži, pracovně, technické místnosti, kuchyni nebo v kan-

celářských a komerčních prostorách. Nosnost jednoho háku je až 80 kg. Nejuniverzálnější hák Simplo v 5 délkách po-

jme malé i velké předměty. Hák Hamo PRO ochrání zavěšené předměty díky pogumovanému povrchu. Mezi speciální 

druhy háků patří například hák na kolo Rota, hák na nářadí Roto nebo hák Konia XL pro uložení sportovního vybavení 

a tyčového materiálů při použití ve dvojici. Prohlédněte si všechny možnosti. 

Háky

Háky

Hák Simplo 10 cm

79 Kč

Kód: 44

Hák Simplo 15 cm

89 Kč

Kód: 127

Hák Simplo 20 cm

99 Kč

Kód: 128

Hák Simplo 25 cm

109 Kč

Kód: 129

Hák Simplo 5 cm

69 Kč

Kód: 126

Hák na kolo Rota

299 Kč

Kód: 71

Hák HamoDuo 20 cm

299 Kč

Kód: 130

Hák na kolo Rota+

399 Kč

Kód: 217

Kód: 213

Hák Pluria+

349 Kč

Kód: 77

Hák na nářadí Horto

349 Kč

Kód: 77

Hák HamoDuo 10 cm

249 Kč

Kód: 53

Hák Pluria

249 Kč

Kód: 131

249 Kč

Kód: 53

Háček Flexio

249 Kč

Kód: 74

Hák Závěsný Pendeo

249 Kč

Kód: 245

Hák Hamo PRO 10 cm

249 Kč

Kód: 239
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Potřebujete na závěsné panely uložit i zdánlivě neuložitelné předměty? Míče, ruční a elektrické nářadí, snowboardy, lyže, 

helmy a například i stavební materiál? Spolehněte se na držáky, které vám uvolní místo na zemi a dají skladování řád. 

Oceníte držák na krabice Dolia, který snadno přizpůsobíte jakýmkoliv rozměrům. Zajímavou možností je také držák pro 

vysokou zátěž Gonia a úložný hák Alto, kam lehce naskládáte latě, prkna nebo profily. Inspirujte se i dalšími držáky Reponio, 

se kterým si uděláte v místnosti pořádek.

Držáky

Dlouhý držák Porto

590 Kč

Kód: 240

Držák Alto

590 Kč

Kód: 244

Držák Konia L

249 Kč

Kód: 216

Držák Konia XL

299 Kč

Kód: 214

Držák Konia XXL

349 Kč

Kód: 215

Držák na krabice Dolia

890 Kč

Kód: 241

Držák na lyže Labor

299 Kč

Kód: 219

Držák na míč Folis

249 Kč

Kód: 238

Držák na nářadí Habeo

349 Kč

Kód: 221

Držák na role Lauto

349 Kč

Kód: 218

Držák pro vysokou zátěž 
Gonia

490 Kč

Kód: 243

Držák pro vysokou zátěž 
Grave

349 Kč

Kód: 242

Držák Venor

249 Kč

Kód: 220

Magnetická lišta Teneo

890 Kč

Kód: 222

Držáky
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Plastový box Pixina šedý

99 Kč

Kód: 232

Do košů a boxů uložíte předměty, které se nehodí k zavěšení na háky nebo k umístění do držáků. Drátěné koše Vidula 

využijete pro skladování věcí, které chcete mít přehledně na očích – sportovní vybavení, oblečení, drobné předměty 

apod. Plastové boxy Pixa hravě pojmou nástroje, spotřební materiál, ručníky nebo hračky. Pro nejmenší drobnosti jako 

šroubky, vruty, knoflíky, kolíčky se hodí zásobníky Spolia. Textilní koš Tela si zase poradí s objemným vybavením, míči 

nebo haldami hraček. Projděte si všechno příslušenství.

Koše a boxy

Drátěný koš Vidula 
hluboký

990 Kč

Kód: 227

Drátěný koš Vidula 
střední

790 Kč

Kód: 226

Drátěný koš Vidula malý

690 Kč

Kód: 86

Plastový box Pixa černý

199 Kč

Kód: 236

Plastový box Pixa šedý

199 Kč

Kód: 235

Plastový zásobník Spolia 
modrý

89 Kč

Kód: 231

Plastový zásobník Spolia 
šedý

89 Kč

Kód: 230

Plastový box Pixa 
průhledný

199 Kč

Kód: 237

Plastový box Pixina černý

99 Kč

Kód: 233

Plastový box Pixina 
průhledný

99 Kč

Kód: 234

Drátěný koš Vidula Rota

890 Kč

Kód: 228

Textilní koš Tela XXL

1690 Kč

Kód: 229

Koše a boxy
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Užijte si systém polic podle vlastní potřeby. Se všemi policemi můžete jednoduše hýbat a mít tak stále uložené věci 

tam, kde je potřebujete mít. Drátěná police Plano se hodí pro uskladnění předmětů, které by měly dýchat – oblečení 

nebo sportovní vybavení a výstroj. Police na boty Planta pojme 3 páry a odvádí vlhkost a nečistoty od stěny. Držáky pro 

vysokou zátěž Grave poslouží jako základní konzole pro vytvoření vlastních polic. Stačí určit rozestup držáků a připevnit 

prkna. Koukněte na všechny police a začněte věci ukládat efektivně.

Police

Dolaďte svůj závěsný úložný systém. Pro instalaci panelů Hareo potřebujete lišty Tigila, díky kterým je montáž rychlá 

a velmi jednoduchá. Aby byl pohled na Reponio perfektní, využijte také rohové, spojovací a zakončovací lišty. Závěsný 

systém tak bude nejen dobře fungovat, ale také vypadat.

Příslušenství

Lišta rohová Latia 200 cm

299 Kč

Kód: 167/BIL

Lišta spojovací Elido 
200 cm

199 Kč

Kód: 149/BIL

Lišta zakončovací Finio 
200 cm

199 Kč

Kód: 146/BIL

Závěsná lišta Tigila 
k panelu Hareo

49 Kč

Kód: 206

Příslušenství

Kód: 225

Police na boty Planta

790 Kč

Kód: 224

Drátěná police Plano 
velká

990 Kč

Kód: 223

Drátěná police Plano 
střední

890 Kč

Police

Kód: 246

Plastová police Arteo

199 Kč

Kód: 242

Držák pro vysokou zátěž 
Grave

349 Kč

Držák pro vysokou 
zátěž Gonia

Kód: 243

490 Kč
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Staňte se tvůrci 
věčného pořádku

Prohlédněte si v e-shopu všechny možnosti všestranného závěsného řešení Reponio – panely a 50+ kusů šikovného 

příslušenství jako jsou háky, držáky, boxy, zásobníky, koše a police. Začněte skladovat věci efektivně a s radostí.

eshop.reponio.c z
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