
Günümüzde ürün çeş�tl�l�ğ�n�n artması, depolama raf s�stemler�nde farklı �ht�yaçlara yönel�k
çeş�tl�l�ğ�n artmasına sebep oldu. Teknoloj�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte raf s�stemler� de her türlü �ht�yaca
uyum sağlayab�lecek duruma geld�. Çeş�tl� ürün depolama �ht�yacı, raf üret�m sürec�n� de etk�leyen
b�r unsur olarak karşımıza çıkar. Depolama veya saklama raf s�stemler�nde artık estet�k kaygılar da
rafın �şlevsell�ğ� kadar öneml� b�r konumdadır. Önde gelen raf üret�c�ler�nden b�r� olan Durak Raf’ta
hem göze güzel görünen, estet�k hem de dayanıklı ve �şlevsel metal raf modeller� üret�m� yapılıyor.

 İstanbul’da b�rçok metal raf üret�c�s� bulunur, fakat Durak Raf’ı d�ğer raf üret�c�ler�nden ayıran b�rçok
unsur vardır. Ürett�ğ�m�z her rafta �şlevsell�k kadar estet�ğ� de ön planda tutarız. Deponuzun
büyüklüğü ve s�zler�n �ht�yaçlarına göre raflarımızı �sted�ğ�n�z depolama yoğunluğuna uyacak şek�lde
üret�r�z. Metal raf üret�c�ler� arasındak� konumumuzda, ürett�ğ�m�z raf s�stemler� mağaza, kırtas�ye
g�b� açık alanda ürün serg�lemek �sted�ğ�n�z �ş yer�n�zde estet�k olarak oldukça şık görünür ve
kullanımı kolay  depolama raf s�stemler�  �mal eder�z. Depolamak �sted�ğ�n�z ürünler�n boyut ve
ağırlıklarına uyacak, ağır yük depolama raf s�stem� modeller�m�z mevcuttur. Deponuzda saklamak
�sted�ğ�n�z ürünler�n boyutu ve depo alan gen�şl�ğ�n�z doğrultusunda s�z�n �stekler�n�ze göre rafların
uzunluk, der�nl�k, gen�şl�k ve d�ğer özell�kler� üzer�nde değ�ş�mler yapab�l�r�z. 

Raf Üret�m� Sonrasında D�kkat Ed�lmes� Gerekenler

Raf üret�m�nde d�kkat ed�lmes� gereken hususlar yalnızca raf üret�m� aşamasında, raf üret�c�ler�yle
�lg�l� değ�ld�r. Depolama raf s�stem� satın almak veya  özel tasarım raf s�stem�  yaptırmak �steyen
kullanıcıların da satın alım sürec�nde d�kkat etmeler� gereken bazı noktalar bulunur. D�kkat etmen�z
gereken hususlardan b�r� satın almak �sted�ğ�n�z  ağır raf s�stem�n�n  veya  haf�f raf s�stem�n�n,
deponuzda saklamak �sted�ğ�n�z ürünler �ç�n uygun olup olmadığına bakmanız gerek�r.  Depolama
raf s�stem� satın almadan önce Durak Raf g�b� alanında uzman b�r raf üret�c�s�ne danışarak, nasıl b�r
raf s�stem�n�n deponuza uygun olacağı hakkında b�lg� ed�nmen�z öneml�d�r. Hang� model raf
s�stem�n�n �ht�yaçlarınızı karşılayacağını kes�n b�r şek�lde kararlaştırdıktan sonra satın alma
aşamasına geçmen�z tavs�ye ed�l�r. Rafları yerleşt�receğ�n�z deponuzun veya mağazanızın tavan
yüksekl�ğ�n� göz önünde bulundurarak raf s�stem� satın almayı unutmamalısınız. Eğer özel tasarım
raf s�stem�  �st�yorsanız ne tür b�r raf �sted�ğ�n�z, raflara ne tür ürünler yerleşt�receğ�n�z,
yerleşt�receğ�n�z ürünler�n boyut ve ağırlıkları g�b� raf üret�m� esnasında gerekl� olacak b�lg�lere kes�n
b�r şek�lde karar vermen�z gerek�r. Yaptırmak �sted�ğ�n�z özel tasarım raf s�stem� konusunda aklınızda
soru �şaretler� varsa, s�ze doğru açıklama ve yönlend�rmeler� vereb�lecek profesyonel b�r raf
üret�c�s�yle �let�ş�me geçmen�zde fayda olacaktır. Bu hususta �let�ş�m sayfamızdan b�z�mle �let�ş�me
geçerek �sted�ğ�n�z raf s�stemler� �le  �lg�l� b�lg� alab�l�rs�n�z. Raf üret�c�ler�yle �let�ş�mde kalmak hem
raf üret�m� esnasında oluşacak hem de raf satın alma esnasında oluşacak soru �şaretler�n� g�dermek
açısından faydalı olacaktır.  Metal raf üret�c�ler�  artık yalnızca �şlevsell�ğe göre raf üret�m�
yapmamaktadır. Ürett�ğ�m�z b�rçok  raf s�stem�  depolama ve stoklama maksadıyla kullanılmasının
yanı sıra mağazalarda, marketlerde, kırtas�yelerde, zücac�ye g�b� raf s�stemler�n�n göz önünde
bulunduğu yerlerde de kullanılır. Bu sebeple, sektörde deney�m� ve profesyonel h�zmet�yle
b�l�nen  metal raf üret�c�ler�nden  b�r� olarak, ürünler�n�z�n düzenl� b�r şek�lde depolanmasını
sağlayacak dayanıklı raf s�stemler� üretmen�n yanında raf s�stem�n� monte edeceğ�n�z alanların hoş
b�r mekâna dönüşmes�n� sağlayacak şıklıkta raf modeller� üret�m� de gerçekleşt�r�yoruz. Ürett�ğ�m�z
özel tasarım raf modeller�nde estet�ğe önem vererek projelend�rme yapıyoruz.  Metal raf
üret�c�s�  olarak en kal�tel� hammaddelerden depolama raf s�stem� üret�m� gerçekleşt�rerek,
kullanıcılarımızın gönül rahatlığıyla uzun yıllar kullanab�lecekler� raf s�stemler�n� üretmekten
memnun�yet duyuyoruz.

Durak Raf, 21 yılı aşan tecrübes� ve ürett�ğ� kal�tel� raf s�stemler�yle raf üret�c�ler� p�yasasında yer alan
deney�ml� ve profesyonel b�r f�rma olduğunu kanıtlamıştır. Kal�tel� hammaddelerden üret�len,
sağlam, uzun ömürlü, kullanıcılarımızın �ht�yaç ve talepler�ne uyan, görsel olarak göze hoş görünen
raflar üreterek b�z� terc�h eden müşter�ler�m�z�n depolama alanlarını en ver�ml� kullanab�lecekler�
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şek�lde düzenlemeler�ne yardımcı oluyor, ürünler�n� daha rahat serg�lemeler�ne ve mağazalarına şık
b�r hava katmalarına yardımcı olacak raf s�stemler� üret�yoruz.

Ürett�ğ�m�z raf s�stemler� ve  raf s�stemler� f�yatları  hakkında detaylı b�lg� almak �ç�n
lütfen buraya tıklayınız.
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