
Raf s�stemler�, hang� sektörde olursanız olun büyük veya küçük �şletmen�z�n deposu �ç�n olmazsa
olmaz unsurdur.  Depo raf s�stemler�  de kend� �ç�nde, üret�ld�ğ� hammaddeye göre �k�ye
ayrılmaktadır: Ahşap raf s�stemler� ve metal raf s�stemler�. Ahşap raf s�stemler� genel olarak dekorat�f
amaçlı terc�h ed�len raf s�stemler�d�r. Bazı alışver�ş mekanlarında, mağazalarda, evlerde ve �ç mekân
tasarımına önem ver�len çalışma alanlarında dekorun yanında �şlevsell�k açısından da ahşap depo
raf s�stemler� terc�h ed�lmekted�r. Fakat bel�rtmek gerek�r k� hammadde farkından dolayı ahşap raf
s�stemler�, metal raf s�stemler�nden daha dayanıksız ve kısa ömürlüdür. Metal raf s�stemler�ne göre
olumlu noktaları �se dekor amaçlı üret�ld�kler�nden daha farklı tasarımlara sah�p olmaları ve daha
uygun f�yatlı olmalarıdır. Metal raf s�stemler� daha çok depo alanlarındak� �st�fleme �ht�yacını
karşılamak �ç�n terc�h ed�lseler de herhang� b�r kullanım ya da �şlevsell�k sınırlaması yapmak doğru
olmayacaktır. Çünkü, günden güne popülerl�k kazanan “endüstr�yel görünüm”, metal raf
s�stemler�n�n yaşam alanlarında ve mağazalarda da kullanımını her geçen gün artırmaktadır.

  

Depo raf s�stemler�n�n b�rçok farklı kullanım alanı bulunur. Örneğ�n; �laç sektöründek� b�r f�rmanın
depo alanında forkl�ft yardımıyla yükleme yapılab�len  çel�k raf s�stemler�  terc�h ed�lmekted�r.
Depolarda genell�kle büyük ve ağır yük raf s�stemler� terc�h ed�l�rken; küçük �şletme veya mağaza
g�b� çalışma alanlarında haf�f yük depolama s�stemler� ve orta yük raf s�stemler� terc�h ed�leb�l�r.
Bunun yanı sıra  özel tasarım raf s�stemler�  �le  mağaza raf s�stemler�  g�b� doğrudan �ht�yaca
yönel�k raf modeller� de bulunur.  Depo raf s�stemler�nde  terc�h ed�len raflar dayanıklı ve
paslanmak çel�kten yapılır. Bu raf s�stemler�n�n tabanlarında genell�kle sac levha kullanılır. Sac
levhalar kolay tem�zleneb�lme özell�ğ�ne sah�p olduğundan terc�h ed�l�r.

  

Ağır yük depolama raf s�stemler� genell�kle f�rmaların depolarındak� paletl� ve palets�z ağır yüke
sah�p ürünler�n saklanmasında kullanılır. Bu  raf s�stemler�, kullanıcıların depolarındak� ürünler�n�
düzenl�, ver�ml� ve maks�mum alan tasarrufuyla saklamak �ç�n terc�h ett�kler� raf s�stemler�nden
b�r�d�r.  Ağır yük depolama raf s�stemler�  loj�st�k depolarında sıklıkla terc�h ed�l�r. Bu raf s�stem�
sayes�nde yüksek �rt�falı raf modeller� terc�h ederek dar alanda maks�mum depolama
gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.

  

Haf�f yük raf s�stemler�  ve  orta yük raf s�stemler�  deponuzun metrekares�ne uygun şek�lde
üret�len raf s�stemler�nden b�r�d�r. Elle ulaşmak �sted�ğ�n�z her türlü ürünün depolanmasına uygun
olduğu �ç�n kullanımı kolaydır. Bu raf modeller�n�n, çalışma alanınızdak� düzen� sağlama konusunda
rahatlıkla terc�h edeb�leceğ�n�z raf s�stemler�nden olduğunu söylemek doğru olacaktır. İht�yaca
yönel�k olarak üret�len haf�f yük raf s�stemler� ve orta yük raf s�stemler�; sürgülü t�p raf s�stem�, m�d�
rack raf s�stem�, haf�f yük kollu raf s�stem�, haf�f yük kayar raf s�stem�, çok katlı haf�f yük mezan�n raf
s�stem� olarak çeş�tl� modellerde üret�l�r. Çeş�tl� sektörlerde, büyük veya küçük farklı özell�klere sah�p
ürünler�nde depolanmasında kullanılan haf�f ve orta yük raf s�stemler� g�y�m dükkanlarında,
marketlerde, toptancılarda, otomot�v sektöründe, �nşaat yapı malzemeler� ve loj�st�k f�rmaları g�b�
çeş�tl� alanlarda depolama raf s�stem� olarak terc�h ed�lmekted�r.

  

Mağaza dekorasyon raf s�stemler�, mağazanızda serg�lemek �sted�ğ�n�z ürünler�n d�kkat
çek�c�l�ğ�n� artırmaya yönel�k özel olarak tasarlanıp, üret�len raf s�stemler�nden b�r�d�r. Bu raf
s�stemler� hem ürünler� düzenl� ve sağlam b�r şek�lde serg�lemen�ze hem de mağazanızı estet�k
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olarak desteklemen�ze yardımcı olacak şek�lde üret�lmekted�r. 
 

Hammaddeye göre farklı avantajlara sah�p olan  depo raf s�stemler�nde  esas nokta; kullanım
amacınız doğrultusunda s�z�n �ht�yacınıza en uygun olacak model� seçeb�lmekt�r. İht�yacınız olan raf
s�stem�n� bel�rleyeb�lmek �ç�n deponuzun ölçüsü �le �st�flenecek yükün ağırlığını mutlaka b�lmen�z
gerek�r. Rafın kullanılacağı alan anal�z ed�ld�kten sonra depo büyüklüğüne uyacak raf s�stem�n�n
ölçüler�n�n de h�çb�r sapma olmadan bel�rlenmes� gerek�r. Bel�rl� alanlarda hang� raf s�stem�n�n
kurulması gerekt�ğ�, hang� materyal�n kullanılması gerekt�ğ� g�b� özel b�lg�ler� uzman ek�ple tam b�r
profesyonell�k �ç�nde çalışan f�rmamızla �let�ş�me geçerek ed�neb�l�rs�n�z. Durak Raf olarak,
�ht�yacınıza yönel�k  depo raf s�stem�  �le özel tasarım raf s�stem�n� üç boyutlu olarak tasarlayıp,
projelend�rd�kten sonra planlanan süre �ç�nde üret�m�n� sağlarız.
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