
Tel raflar, hem ev ve çalışma alanlarında raf s�stem� bulundurmak �steyen kullanıcılar hem de
depolarında stoklama yapmak �steyen kullanıcılar tarafından sıkça terc�h ed�len depolama
s�stemler�nden b�r�d�r. İş yer� ve çalışma alanlarında metal rafların popüler b�r seçenek hal�ne
gelmes�n�n b�rkaç sebeb� bulunur.  Metal raf s�stemler�  yalnızca deponuzdak� ürün saklama veya
depolama �ht�yacını g�dermekle kalmaz. Aynı zamanda metal raflar dayanıklı, uygun f�yatlı ve
�şlevsell�k açısından oldukça farklı şek�llerde kullanab�leceğ�n�z çeş�tlere sah�p raf s�stemler�nden b�r
tanes�d�r. Metal raflar oldukça dayanıklı olduklarından depolamak �sted�ğ�n�z ürünler�n boyutu veya
ağırlığı ne olursa olsun bükülmeden veya esnemeden yükü taşıyab�lecek şek�lde üret�l�r.  Metal raf
s�stemler� çeş�tl� sektörlerde �ş gören �şletmeler �ç�n depolama çözümler� sunar. 

 Metal rafların tasarlanma amacı, üzer�ne konacak ürünler�n ağırlığını raflara eş�t olarak dağıtmaktır.
Her deponun veya  metal raf s�stem�n�n  yerleşt�r�leceğ� mağaza yerleşt�rmey� de
kolaylaştırmaktadır.  Metal raf s�stemler�  depolamanın �ht�yacı farklı olduğundan, bazı metal raflar
büyük boyutlu ürünler� yerleşt�reb�lmek �ç�n yüksekl�ğ� ayarlanab�lecek şek�lde tasarlanır. Yüksekl�ğ�n
ayarlanab�l�r şek�lde tasarlanması ek raf alanınızda tasarruf yapmanızı sağlarken depolama alanınızın
büyüklüğü ve �ht�yaçlarına göre özelleşt�r�leb�l�r şek�lde üret�l�r.

 B�rçok farklı depolama raf s�stem�n�n olması,  raf s�stemler�  farklı uygulama alanlarında farklı
�ht�yaçları karşılayab�leceğ� anlamına gel�r. Her raf model�n�n kend� uygulama alanı olduğunu
bel�rtmek �ster�z. Örneğ�n; b�r kamu kuruluşunda, kütüphanede, hastanede veya daha genel olarak
arş�v amaçlı kullanmak üzere raf s�stem� arıyorsanız  çel�k arş�v raf s�stemler�  terc�h edeb�l�rs�n�z.
Fabr�kanız varsa veya üret�m yapıyorsanız, ağır yükler�n�z� depolamak �ç�n  ağır yük raf
s�stemler�n�  terc�h etmen�z daha uygun olacaktır. Ağır yük raf s�stemler�, her rafta yüksek ağırlığa
sah�p ürünler�n veya yükler�n taşınmasına olanak sağlayacak şek�lde üret�lmekted�r. Gıda üret�m�,
otel, bar veya mutfakların yüklük alanları g�b� y�yecek ve �çecekler�n depolandığı alanlarda krom tel
rafları terc�h edeb�l�rs�n�z. Krom tel raflar, fazladan havalandırmaya �mkân sağladığı g�b� kolay bakımı
�le rahatça terc�h edeb�leceğ�n�z metal raf s�stemler�nden b�r�d�r.

Tel Raf S�stemler�

Endüstr�yel raf s�stemler�  göze en hoş görünenler�nden b�r� tel raflardır. Tel raf s�stemler�, çeş�tl�
t�car� alanlarda ve b�rçok endüstr�yel uygulama alanında kullanıma elver�şl� raf s�stemler�nden b�r�d�r.
Tel raflar çalışma alanlarınızda estet�k b�r görünüm sunmanın yanında çel�k raflardan daha �y� hava
akışı sağlar. Tel raf s�stemler�nde, raf bölümler�n�n her �k� tarafından da er�ş�m, kullanım
sağlayab�l�rs�n�z. Tel raf s�stemler�, çel�k raf s�stemler� kadar dayanıklı değ�ld�r. Y�ne de bell� b�r m�ktar
ağırlığı taşıyab�lme kapas�tes�ne sah�pt�r. Montajı hızlı ve kolaydır. Raflara yerleşt�receğ�n�z ürünler�n
ağırlığına bağlı olarak büyük veya küçük alanlardak� kullanımlar �ç�n hoş b�r seçenekt�r.

 Tel raflar toz toplamaz. Öneml� özeller�nden b�r tanes�; yangın durumunda, yangın s�pr�nk s�stem�n�n
su püskürtmes�ne engel olmamasıdır. Tel raf s�stemler� sab�t ün�teler, mob�l ün�teler ve depo
saklama kullanımlarına yönel�k üret�l�r. Dolayısıyla çok yönlü raf s�stemler�nden b�r�d�r. Tel rafların
kend�ler� görece haf�ft�r. Küf ve pas g�b� çevresel sorunlara karşı da dayanıklı raf s�stemler�nden b�r�d�r.

Toplu Depolama Rafları

Endüstr�yel raf s�stemler�  b�rçok çeş�de sah�p olduğundan farklı depo alanlarında ve farklı
depolama uygulamalarında rahatlıkla terc�h ed�leb�lmekted�r. Endüstr�yel rafların en yaygın
çeş�tler�nden b�r� gen�ş açıklıklı raftır. Bu raf s�stem�, ağır yükler� taşıyab�lmek �ç�n tasarlanan d�k ve
çapraz desteklere sah�pt�r. Deponuzun �ht�yacına göre s�par�ş edeb�leceğ�n�z gen�ş açıklıklı  raf
s�stemler�  oldukça dayanıklıdır. Çoğu durumda raflar, hasar görmeler� durumunda kolayca
değ�şt�r�leb�len 1 cm veya daha kalın kontrplaktan yapılır. Ahşap rafta depolanamayan ürünler �ç�n
galvan�zl� çel�k raf paneller� de kullanılır. Galvan�zl� çel�k raf paneller�; k�myasalları, bel�rl� y�yecekler� ve
ahşap rafların taşıyamayacağı kadar ağır olan yükler� depolamak �ç�n terc�h ed�leb�lmekted�r. 

Neden Metal Raf S�stemler�n� Terc�h Etmel�s�n�z?
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Palet Raf S�stemler�

Palet raf s�stemler� d�key alanı ver�ml� kullanmanızı sağlayan raf s�stemler�nden b�r�d�r. Palet
depolama rafları, ağır yük s�stemler� k�r�ş� sev�yeler�ne ve çerçeveye sah�pt�r. Bu  raf s�stem�,  tüm
düzeneğ�n sağlam b�r şek�lde yıkılmadan, b�r arada durab�lmes� amacıyla somun, cıvata veya kaynak
kullanılarak monte ed�l�r. Palet raf s�stem�n� zem�ne sab�tlemek �ç�n cıvataların kullanılması rafların,
forkl�ft�n çatalları tarafından kazara devr�lmeler�n� önlemeye yardımcı olur. Bu raf s�stem�nde, raf
aralıkları depolamak �sted�ğ�n�z ürünler�n boyutuna göre ayarlanab�l�r. Palet raf s�stemler�, çeş�tl�
depolama �ht�yacınızı karşılamak �ç�n özelleşt�rmeye �mkân sağlayan gen�ş b�r aksesuar yelpazes�ne
sah�pt�r.
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