
Depo saklama alanları söz konusu olduğunda b�rçok �şletme sah�b�n�n öncel�ğ� hang� raf model�n�
terc�h etmen�n uygun olacağıdır. Saklama ve serg�leme alanınızın �ht�yacını karşılamak �ç�n çeş�tl�
boyutlarda b�rçok farklı raf s�stem� üret�m� mevcuttur. Raf s�stem�n�n �nşa ed�leceğ� alana mevcut
alan büyüklüğü ve �st�flenecek ürünler�n boyutu �le ağırlıkları göz önünde bulundurularak  özel
tasarım raf s�stemler� veya ser� üret�m raf s�stemler� kurulab�l�r.

Kurulab�l�r raf s�stemler�
 1)    Ağır yükler �ç�n tasarlanmış ağır yük raf s�stemler� �le çel�k raf s�stemler�,

 2)    Orta ağırlıktak� yüklere özel raf s�stemler�,
 3)    Depo ve çalışma alanı oluşturmak �ç�n gereken raf s�stemler�.

Sıralanan raf s�stemler�, depo sah�pler�n� �ht�yaçlarına ve terc�hler�ne göre özel olarak tasarlanıp
üret�leb�lmekted�r. Böylece her deponun farklı saklama ve �st�fleme alanı �ht�yacını g�derecek b�rçok
boyutta ve ebatta raf s�stem� üret�m� gerçekleşm�ş olur. Depolama alanınızın �ht�yacına özel üret�len
raf s�stemler�nde amaç m�n�mum alanda maks�mum alan tasarrufu sağlamanıza yardımcı
olmaktır. Raf s�stemler� küçük alanları ver�ml� şek�lde kullanmanıza �mkan sağlar.

 Mağaza veya dükkân sah�b� olmak �steyen b�rçok �şletmec�, �şe öncel�kle depo oluşturma ve yeterl�
saklama, serg�leme alanı oluşturmayla başlar. İstanbul raf üret�m� bu yükü ortadan kaldırmaya
yönel�k çalışmalar yapar. Depoların zamandan kazanç sağlamaları gerek�r. Bu sebeple çok �y�
planlanmış b�r düzene göre �nşa ed�lmel�d�r. Raf s�stemler� �se depolama s�stemler� arasında en çok
terc�h ed�len ürünler�n başında gel�r. Raf s�stemler�,  depolama alanlarını ver�ml� ve çok yönlü
kullanmaya yarar.  Çel�k raf s�stemler�  �le metal raf s�stemler�n�n kal�tel� malzemelerden üret�lmes�
aynı depolama alanı �ç�nde b�rçok farklı ürünü stoklamaya veya serg�lemeye yarar. Kal�tel� ürünlerden
oluşturulmuş raf s�stemler� farklı boyut ve ağırlıktak� ürünler�n rahatça �st�flenmes�n� de sağlar. Bu
sayede küçük veya büyük �şletme sah�pler� depolarında düzenl� b�r stoklama planı oluşturab�l�r.
Çeş�tl� kurumlar ve f�rmalar, depolarında saklayacakları ürünler�n çeş�d�ne göre özel üret�m depo raf
s�stem� veya  ağır yük metal depo raf s�stemler�  �ht�yacı duyab�l�r.  İstanbul raf
s�stemler�, kullanıcıların �ht�yaçları doğrultusunda İstanbul’dak� depolara gönder�lmek �ç�n İstanbul
�ç� raf üret�m� yapılan s�stemlerd�r. Örneğ�n İstanbul’da üret�len ağır yük depolama raf s�stemler�
farklı sektörde çalışan b�rçok �şletmen�n rahatça kullanab�leceğ� çok yönlü raf s�stemler�nden b�r�d�r.
İstanbul bölges�nde yer alan  İstanbul raf s�stemler�  d�ğer bölgelerdek� kullanıcılara depolama raf
s�stem� h�zmet� sunab�l�r. Her bütçeye uygun raf s�stem�n� bulab�leceğ�n�z  İstanbul raf
s�stemler�nde  profesyonel h�zmet� en uygun f�yata almak öncel�kler�m�zden b�r�d�r. Ürünler�m�z
kal�tel� hammaddeden üret�ld�ğ� �ç�n dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu durum, İstanbul raf üret�m�
yapan f�rmamızın gönül rahatlığıyla terc�h ed�lmes�n� sağlar. Her sektörün depolama alanı �ht�yacı
b�rb�r�nden farklı olduğundan, depolama raf s�stemler� de farklı �ht�yaçlara yönel�k farklı model ve
çeş�tlerde üret�l�r. Farklı sektörlerdek� stoklama ürünler�n�n ağırlıkları da b�rb�rler�nden farklı
olduğundan raf s�stemler�n�n üret�m� aşamasında bu farkları göz önünde bulundurmak gerek�r. Ağır
yük raf s�stemler� veya haf�f yük raf s�stemler� g�b� b�rçok farklı raf s�stem� çeş�d� s�z�n �ht�yaçlarınız
doğrultusunda özel olarak üret�l�r. Raf s�stemler�, ağır yükler �le haf�f yükler�n rahatça muhafaza
ed�lmes�n� sağlar.  İstanbul raf s�stem�  �ht�yacı duyan �şletme sah�pler�, �ht�yaçlarına yönel�k özel
tasarım raf s�stemler�n� terc�h edeb�l�r. F�rmamıza başvurarak s�ze özel üret�len raf s�stemler�n� gönül
rahatlığıyla kullanmaya başlayab�l�rs�n�z.

İstanbul Raf S�stemler�

Günümüzde �şletme sah�b� olan ve olmak �steyen b�rçok k�ş�n�n b�ld�ğ� üzere çalıştığınız sektör
hang�s� olursa olsun mutlaka depolama alanına �ht�yaç duyarsınız.  İstanbul  depo raf
s�stemler� büyük veya küçük fark etmeks�z�n bütün çalışma alanlarına uyacak şek�lde tasarlanır ve
projelend�r�l�r. Dolayısıyla İstanbul raf üret�m� sektör ayırmaksızın her türlü �ht�yacı karşılayab�lecek
kusursuz  İstanbul raf s�stemler�  ve  depolama raf s�stemler�  üret�m� �çer�r. Durak Raf olarak
amacımız, depolama alanı olarak kullanılmak �stenen alanda tekn�k açıdan gerekl� her türlü
çalışmayı sağlayarak kullanıcılarımıza profesyonel b�r h�zmet sunmaktadır. Çalıştığınız sektör veya
h�zmet verd�ğ�n�z alan neres� olursa olsun çözüm odaklı �lerleyen profesyonel ek�b�m�zle b�rl�kte
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�ht�yacınıza yönel�k raf s�stem� uygulamasını en kısa sürede ve mümkün olan en az mal�yete
üretmek öncel�ğ�m�zd�r. İstanbul raf f�yatlarıyla �lg�l� tek ve net b�r şey söylemek doğru olmayacaktır.
Her deponun �ht�yacı b�rb�r�nden farklı olduğu g�b� depolanacak ürünler�n ağırlığı ve boyutu da
kullanılacak raf s�stem�n� etk�lemekted�r. Dolayısıyla deponuzu ve ürünler�n�z� b�lmeden raf s�stem�
f�yatlarıyla �lg�l� kes�n b�r şey söylemek doğru olmayacaktır. Durak Raf, her türlü depolama raf
s�stemler�, ağır yük raf s�stemler� ve  haf�f yük raf s�stemler�  konusunda  21 yılı aşan tecrübes�yle
b�rçok ş�rket�n raf s�stem� �ht�yacını g�deren köklü b�r f�rma olarak h�zmet vermekted�r.
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