
Hang� sektörde olursanız olun depolarınızdak� ürünler� güvenl� b�r şek�lde depolamak, saklamak ve
�st�flemek f�rmanız �ç�n olmazsa olmazdır. Depolamayı düşündüğünüz ürünler, b�rçok farklı alanda
kullanılan çeş�tl� materyallerden oluşsa b�le depolama raf s�stemler� ürünler�n�z� m�n�mum alanda
maks�mum kapas�te �le güven �ç�nde �st�flemen�z� sağlar. Gıda, tekst�l, otomot�v, sağlık, madenc�l�k,
loj�st�k ve d�ğer mağazacılık, çalıştığınız sektör ne olursa olsun küçük veya büyük �şletmen�z�n
depolarında olmazsa olmaz unsur depo raf s�stemler�d�r. Metal depo raf s�stemler�, yalnızca
sağlamlıkları ve uzun yıllara dayanma kapas�teler� dolayısıyla değ�l çeş�tl� renk ve tasarım
seçenekler�yle de b�rçok müşter� tarafından terc�h ed�lmekted�r.

Günümüz post modern toplumlarında öne çıkan unsurlardan b�r� tüket�m�n gün geçt�kçe
hızlanması ve tüket�len materyaller�n günden güne dönüşüm geç�rerek çeş�tl�l�k kazanmasıdır.
Dolayısıyla, değ�şen ve dönüşen hayat şartlarına uyum sağlamak �steyen küçük ve büyük �şletme
sah�pler� �ç�n “zaman” unsuru g�tt�kçe önem kazanmaktadır. Müşter�ler�n talepler�ne en hızlı ve
kal�tel� dönüşü yapmak �steyen f�rmalar �ç�n depolamanın önem� oldukça büyüktür. Depo raf
s�stemler�, �şletme depolarınızın düzenl� b�r şek�lde �st�flenmes�n� sağlar; düzenl� şek�lde �st�flenen
depolarda �sten�len ürünler kolayca bulunab�lmekted�r. Zamanlama unsurunun kend�s�n� gösterd�ğ�
en öneml� nokta burasıdır. Metal raf s�stemler� bu konuda farklı ürün seçenekler� sunduğundan
müşter�ler tarafından güvenle terc�h ed�lmekted�r.

Depolama alanlarınızda uygun f�yata en kal�tel� çözümler� sunan raf s�stemler�n�n b�rçok
avantajı bulunmaktadır:

Depolama konusunda yaşadığınız sıkıntıları g�der�r.
Arş�vleme konularında kolaylık sağlar.
Kullanım amacı �st�fleme olmasına rağmen oldukça dayanıklıdır.
Üret�lmeler� kısa sürer.
Yüksekl�ğ�n� d�led�ğ�n�z şek�lde ayarlayab�l�rs�n�z.
Yalnızca kurulum ve montajları değ�l, de-monte �şlemler� de oldukça bas�tt�r.
Metal raf s�stemler� portat�ft�r. Depo alanınızı veya depoladığınız ürünler�n yerler�n� değ�şt�rmek

�sted�ğ�n�zde kolaylıkla taşıyab�l�rs�n�z.
Metal raf s�stemler�n�n amacı depo alanınızda tasarruf sağlamanızdır.
Fazladan depolama alanına �ht�yaç duyduğunuzda kolayca ek raf yaptırıp, mevcut metal raf

s�stem�n�ze monte edeb�l�rs�n�z.
Metal raf s�stemler� boyandıktan sonra fırınlanmaktadır. Dolayısıyla sağlık açısından b�r tehl�ke

oluşturmazlar.
İst�fleyeceğ�n�z materyal�n ağırlığına göre üret�ld�ğ�nden çok ağır ürünler� de taşıyab�lmekted�r.
Raf s�stemler� müşter�ler�n �ht�yaçlarına göre üret�ld�ğ�nden kal�tel� oldukları kadar ekonom�kt�r.
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