
Dayanıklı ve uzun ömürlü depolama raf s�stemler� araştırıldığında karşımıza çıkan �lk örneklerden
b�r� çel�k raf s�stemler�d�r. Çel�k raf s�stemler� veya d�ğer adıyla portat�f  metal raf s�stemler�  DKP
sacdan üret�l�r, paslanmaz ve stat�k toz boya kullanılarak gr� renkte boyanır. Boya, fırınlama tekn�ğ�
�le kurutulduğundan kolayca tem�zlen�r ve uzun yıllar boyunca �lk günkü g�b� görünür. Bu  raf
s�stemler� özell�kle düzen sağlaması açısından oldukça kullanışlıdır. Stok tutma veya düzenl� evrak
tak�b� yapma �şler�n�n olduğu çalışma alanlarında sıkça terc�h ed�l�r.

Çel�k raf s�stemler�,  genel olarak �k� ana ürün model�nde üret�l�r. Bu modellerden �lk� “klasör
depolama s�stemler�” veya “arş�v raf s�stemler�” olarak adlandırılan çel�k raf s�stemler�d�r.
Kütüphaneler, kamu kuruluşları veya okullar g�b� arş�v depolamanın büyük önem taşıdığı çalışma
alanlarında mutlaka dayanıklı b�r arş�v depolama s�stem� bulunur. Çel�k raf s�stemler� hem küçük
alanlarda �şlevsell�k açısından oldukça faydalı olduğundan hem de uzun yıllara dayanab�lecek
hammaddeden üret�ld�ğ�nden b�rçok �şletme tarafından sıkça terc�h ed�len raf s�stemler�nden
b�r�d�r. Çel�k raf s�stemler�, özell�kle alan tasarrufu söz konusu olduğunda olmazsa olmazlardandır.
B�r d�ğer  çel�k raf s�stem�  model� �se malzeme depolamak �ç�n üret�len modeld�r. Gıda, tekst�l,
otomot�v, sağlık, madenc�l�k, loj�st�k, hang� sektörde �şletme sah�b� olursanız olun �şletmen�zde
dayanıklı ve alan tasarrufu sağlayan b�r raf s�stem�ne �ht�yacınız olur. Ürün depolamak �ç�n
kullanılan  çel�k raf s�stemler�  de bu �ht�yacı karşılamak �ç�n üret�l�r.  Çel�k raf s�stemler�  oldukça
sağlam olduklarından gen�ş depolarda da rahatlıkla kullanılab�l�r.

Çel�k raf s�stemler� oldukça fazla avantaja sah�p depolama raf s�stemler�nden b�r�d�r. Bu s�stem�n
en b�l�nen özell�kler�nden b�r� kolayca tem�zleneb�l�r olmasıdır. Dahası, çel�k raf modeller� çoğu
k�myasal sıvıya karşı dayanıklıdır. Kolay kolay değ�ş�me uğramazlar. Her depo b�rb�r�nden farklı
olduğundan deponuzun �ht�yacına göre özel olarak üret�l�r ve çeş�tl� alanlara göre özel olarak
tasarlanır. Çel�k raf s�stemler�  çeş�tl� hava koşullarına karşı da oldukça dayanıklıdır. Depoladığınız
ürünler�n �ht�yacına göre sıcak veya soğuk ortamlarda rahatça depolama ve �st�fleme
yapab�l�rs�n�z.  Çel�k raf s�stemler�  farklı ebatlarda ve kalınlıkta üret�ld�kler�nden çok amaçlıdır.
İşletmen�z hang� sektörde h�zmet ver�yor olursa olsun d�led�ğ�n�z ürünler�n saklanmasını ve
serg�lenmes�n� sağlar. Deponuzda bulunan yedek parça g�b� stok ürünler�n kolay ve hızlı
bulunmasına yardımcı olur. Bu sayede �şletmeler�n çalışma hızını artırır. Çel�k raf s�stemler� farklı
yük t�pler�ne göre özel olarak üret�l�r, her yük çeş�d�ne göre raf türü bulunur. Aynı zamanda, raf
aralıklarını d�led�ğ�n�z g�b� ayarlayab�ld�ğ�n�z �ç�n k�ş�selleşt�r�leb�l�r b�r depolama alanı yaratmanızı
da sağlar. Aynı yerde farklı boyutlardak� ürünler� depolamanıza �mkân sağladığından küçük
alanlarda maks�mum ver�ml�l�k elde eders�n�z. Çel�k raf s�stemler�n�n montajı ve kurulumu bas�tt�r.
Paslanmaz çel�kten üret�ld�kler�nden oldukça dayanıklıdır ve uzun yıllar boyunca rahatça
kullanab�l�rs�n�z. Bu raf s�stemler�n�n yedek parça tem�natı da kolaydır. Bu avantajları sebeb�yle
�şletme sah�pler� tarafından gönül rahatlığıyla terc�h ed�len  çel�k raf s�stemler�, d�led�ğ�n�z ürünü
�sted�ğ�n�z g�b� depolamanızı sağlar.

Durak Raf, 21 yıllık tecrübes� ve bünyes�nde çalışan uzman ek�pler�yle depolama �ht�yacınızı
g�dermek �ç�n s�zlere yardımcı olmaktan mutluluk duyar! F�rmamızın ürett�ğ�  çel�k raf
s�stemler� b�r�nc� kal�te hammadde kullanılarak üret�ld�ğ�nden oldukça dayanıklıdır ve uzun yıllar
boyunca rahatça kullanab�l�rs�n�z. Ürett�ğ�m�z raf s�stemler� tamamen deponuzun �ht�yacına uygun
olarak üret�l�r, böylece m�n�mum depolama alanında maks�mum alan tasarrufu sağlamanızı sağlar.
İlet�ş�m sayfamızı z�yaret ederek b�z�mle �let�ş�mle geçeb�l�r, ürünler�m�z ve f�yatlandırma hakkında
detaylı b�lg� alab�l�rs�n�z.
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