
Raf s�stemler�, kullanım alanlarına göre çok faktörlü b�r yelpazeye sah�pt�r. Bu faktörler neredeyse
her sektörde raf s�stemler�n�n varlığına �ht�yaç duyulmasına bağlı olarak çeş�tlenmekted�r. Depo raf
s�stemler� ve mağaza raf s�stemler� g�b� farklı farklı çeş�tlenen raf s�stemler�, üret�len  özel tasarım
raf s�stemler� �le beraber çok çeş�tl� �mal ed�lmekted�r. 

 
Özel tasarım raf s�stemler�  hemen herkes�n zamanla başvurduğu s�stemler �ç�nded�r. Çünkü her
�nsan zaman zaman tasarım ya da dekorasyon yen�l�ğ�ne �ht�yaç duymaktadır. Bu yen�l�k tutkusu
beraber�nde yen� m�mar� tasarımları get�r�r. Yen� tasarımlar yapılması demek ürün üzer�nde
harcanan çaba ve eforun da daha kıymetl� hale gelmes� anlamını taşır. Harcanan emeğ�n
yanında  özel tasarım raf s�stemler�  �ç�n kullanılan malzeme ve aletler�n de farklılık göstermes�,
bu raf s�stemler�n� d�ğer raf s�stemler�nden madd� açıdan ayırır. 

 
Normal şartlarda tek t�p üret�len herhang� b�r raf s�stem�ne göre  özel raf s�stemler�  f�yatları daha
farklı olmaktadır. F�rmamız bu farklılığı en m�n�mal ya da müşter� memnun�yet�n� en olumlu
sev�yede tutacak şek�lde değerlend�r�p ayarlamaktadır. Bu değerlend�rme tasarım aşamasından
�t�baren planlanmaktadır. 

 
Özel raf s�stemler� f�yatları her f�rmada değ�şkenl�k göstermekted�r. İstanbul raf s�stemler� üret�len
p�yasayı göz önünde bulundurduğumuz zaman kend� f�rmamız hem p�yasa �ç�nde en çok terc�h
ed�len f�rmadır hem de  özel raf s�stemler� f�yatları  ya da d�ğer  raf s�stemler�  f�yatları açısından
çalışanının emeğ�n� göz ardı etmeden müşter� ger� dönüşler�nde olumlu �mzalar atan b�r f�rmadır. 

 
Raf s�stemler�n�n kend� �ç�nde, terc�h ed�ld�kler� sektörlere göre değ�ş�kl�kler gösterd�ğ�n� ve bu
değ�ş�kl�ğ�n �st�fleme, serg�leme g�b� çeş�tl�l�ğe bağlı olduğunu b�l�yoruz.  Özel tasarım raf
s�stemler�  de bu çeş�tl�l�ğ�n mağazalar, of�sler, �ş yerler� g�b� b�rçok alanda terc�h ed�lmes�
müşter�ler�  özel tasarım raf s�stemler� f�yatları  konusunda araştırmalar yapmaya
yönlend�rmekted�r. Bu yönlend�rme sonucunda İstanbul p�yasasında hem d�led�ğ�n�z g�b�  raf
s�stemler� üreteb�leceğ�m�z�n hem de ekonom�k açıdan s�zler� bu konuda mutlu edeceğ�m�z�n f�rma
olarak güvences�n� vermektey�z. 

 
Bu karşılıklı güven�n b�r parçası olmak ve d�led�ğ�n�z yerde ürett�ğ�m�z son derece  kal�tel� raf
s�stemler�nden faydalanmak �stersen�z  depo raf s�stemler�,  mağaza raf s�stemler�  ve  özel
tasarım raf s�stemler� �le �lg�l� b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. 
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