
Raf ve  raf s�stemler�  üret�m�nde özell�kle d�kkat ed�len b�r husus olan müşter� talepler�ne göre
şek�llenen derg� raf �malatları, üzer�nde harcanan emeğ�n hakkını verecek şek�lde üret�l�r.
Kullanılacak  depo raf s�stemler�,  mağaza raf s�stemler�  veya üret�len  derg� raf s�stemler�  hem
�st�flenecek ürün açısından hem de müşter� �stekler� açısından  İstanbul raf s�stemler�  tarafından
sağlanan h�zmet �le müşter�ler�ne en uygun h�zmet� sağlar. 

 

Derg� raf �malatı  konusunda d�kkat ed�len öncel�k müşter� taleb� yanında üret�mde kullanılacak
ürün ve montajdır. Kullanılacak ürünün seç�m kal�tes� ve ürüne yapılacak montaj f�rmanın
alanlarında profesyonel çalışanları tarafından ayarlanmaktadır. İstanbul raf s�stemler� �ç�n derg� laf
�malatı  yaparken ürünün özel b�r tasarım mı olacağı yoksa b�r depoda �st�fleme alanı olarak mı
kullanılacağı arasında tek fark vardır. Bu tek fark, tasarım aşamasında üstüne zaman ayırılan proje
hal�ne get�rme süres�d�r. Bunun har�c�nde depolama �ç�n de olsa ev ortamı �ç�n de olsa  derg� raf
�malatı �ç�n müşter� memnun�yet�n� en üst düzeyde gerçekleşt�recek olan çaba harcanır. 

 

Üret�mde kullanılan materyaller�n seç�m�, talep ed�len f�yat performans ürünler�n�n en uygun
şek�lde montaj aşamasına kadar get�r�lmes� konusunda �steklere göre şek�llenen  İstanbul raf
s�stemler�, derg� laf �malatı üzer�nde çalışırken �şç�l�k açısından da öneml� düzeyde çaba göster�r.
İşç�l�ğ�n en az materyal dayanıklılığı kadar öneml� olduğu  raf s�stemler�  üret�m�nde adından
bahsett�r�r. Bunu sağlayan b�r�nc�l etken de tab�� k� müşter� memnun�yet� �ç�n f�rma olarak
gösterd�ğ�m�z özver�d�r. 

 

Üzer�ne düşünülen ve emek sarf ed�len b�r �şç�l�k yoksa kullanılan materyaller�n dayanıklılığı yeterl�
düzeyde b�r anlam �fade etmez. Kullanılacağı ortama uygun olarak tasarlanan derg� raf s�stemler�,
bakıldığı zaman orada olmaması gerekt�ğ� h�ss�yatı ver�yorsa ne kadar dayanıklı olduğu konusu
önem�n� y�t�r�r. Alandan tasarruf etme ve düzen açısından başvurulan  raf s�stemler�  konusunda
�sten�len boyut ve kullanılacak alanın gen�şl�ğ� üzer�ne talep ed�l�p üret�l�r. 

 

Derg� raf �malatı projelend�rme ve montajlama aşamaları arasında geçen süre boyunca tasarımı �le
yakından �lg�lenen her f�rma çalışanı aynı �lg�y� göster�r. Kullanılan materyal�n dayanıklılığı �malat
aşamasında da en az kullanım yer�nde olduğu kadar öneml�d�r. Üzer�nde çalışılan malzemen�n
sağlamlığı tasarımın şek�llenmes�n� zorlaştırab�l�r fakat eğ�l�p bükülmelere gösterd�ğ� dayanıklılık �le
daha üret�m aşamasında kend�n� bell� eder. 

 

Derg� laf �malatı üzer�nde yürüttüğümüz çalışmaların büyük b�r t�t�zl�kle yer�ne get�r�lmes� müşter�
memnun�yet�n� üst düzeyde sağlar. İmal ed�len raf s�stemler�ne b�ç�len f�yatlar açısından da mutlu
ed�len müşter�ler�n yaptıkları yorumlar f�rma değer�n� p�yasada yükseltmekted�r. 
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