
K�tap sektörü bütünü �le ele alındığı zaman �st�fleme, stoklama, serg�leme ve tab�� k� korumaya en
çok önem ver�lmes� gereken sektörlerden b�r�d�r. Bunun neden� zaman �çer�s�nde yıpranma payı
çok yüksek olan k�tapların, sektör �ç�nde alınıp satılan mağaza veya sahaf �ç�nde bozulma payını en
alt sev�yede tutma �steğ�d�r.

 

Konu koruma ve �st�fleme olduğu zaman akla gelen �lk yöntem  raf s�stemler�  olur. K�tap
pazarlamacılarının depolarında kullanmak �ç�n başvurdukları metal, oldukça dayanıklı  raf
s�stemler�  ya da mağaza türler� arasında b�reysel müşter�lerle �lg�lenen k�tapçılarda kullanılan
m�n�mum alandan maks�mum alan tasarrufu sağlanması gerekt�ğ� g�b� estet�k kaygılar �ç�n de
başvurulan raf s�stemler� g�b�. 

 

K�tap raf �malatı bu kr�terler çerçeves�nde müşter�s�yle b�reb�r �let�ş�m hal�ndeyken yapılır. Çünkü
üret�len ve tasarlanan nerede kullanılacağı, nasıl kullanılacağı, boyut ve ebatlarının nasıl
şek�llenmes� gerekt�ğ� hakkında özell�kle ürünün projelend�rme aşamasında müşter�s�yle sık
�rt�batta olmak ürünün anlaşılırlığını arttırır. 

 

Üret�m aşamasına geçen  k�tap raf �malatı  söz konusu olduğu zaman �se devreye müşter�
talepler�ne göre  raf s�stemler�  montajına geç�lmekted�r. Kullanılacak olan rafların kal�tes�ne göre
farklı alanlarda �nceleyeb�leceğ�m�z  k�tap raf �malatı  söz ett�ğ�m�z g�b� �st�fleme ve koruma
temel�ne dayandırılır. 

 

Depo k�tap raf s�stemler�,  masaüstü k�tap rafları, duvar k�tap rafları  çeş�tl� sektörler ve �ş
alanlarının başvurduğu stoklama-serg�leme yöntem�d�r. Bunun yanı sıra �lk etapta bahsett�ğ�m�z
k�tap korumasına ek olarak bu raflar özel tasarım raf s�stemler� şekl�nde v�tr�n veya farklı eşyaların
serg�lend�ğ�  raf s�stemler�  olarak da kullanılmaktadır. M�mar� dekorasyonların vazgeç�lmez�
olan  k�tap raf s�stemler�  �ç�n özel b�r üret�m alanı olan  k�tap raf �malatı  etrafında tasarlanıp
montajlanan bu raf düzenekler� müşter� talepler� doğrultusunda üret�l�r. 

 

Nerede kullanılacağının yalnızca dayanıklılık safhasında önem kaydett�ğ� k�tap raf �malatı alanında
tüm çalışanlarımız t�t�zl�kle �şler�n� sürdürüp müşter� memnun�yet�ne sunulmak üzere
projelend�rmeden son dokunuşlarına kadar müşter�n�n d�leğ�ndek�  raf s�stem�  neyse onu �mal
etmeye çaba göster�rler. 

 

İş yerler�, depolar ve mağazalar har�c�nde evler�m�zde de kullanma �ht�yacı duyduğumuz k�tap raf
s�stemler�  �ç�n depo �st�flemes�nden farklı olarak özel tasarımlar terc�h ett�ğ�m�z gerçeğ� çıkar
karşımıza. Bu özel tasarımlar söz konusu olduğunda da f�rma olarak adından sıklıkla söz
ett�ren  İstanbul raf �malatı  yapan f�rmaları ele almak gerek�r. Bu f�rmalardan b�r� olduğumuzu
h�zmet verd�ğ�m�z b�rçok müşter�n�n olumlu ger� dönüşler�yle kanıtladığımız �ç�n  raf
s�stemler� veya k�tap-derg� rafları �ç�n b�z�mle �rt�bata geçeb�l�rs�n�z. 
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