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Tárolási megoldások az építőipari termékekkel és barkácsáruval foglalkozó kiskereskedők
számára
A kihívások, amelyekkel az építőipari termékek és barkácsáruk iparága szembesül, gyakran számos eltérő
méretű, nem egyszer nehéz termék tárolását követelik meg, amelyeket egyúttal az eladáshoz ki is kell
állítaniuk. A legfőbb kérdés a tárolóhely maximális kihasználása és az áruhoz való hozzáférés.
Néhány kulcsfontosságú probléma, amelyekkel ügyfeleink szembesülnek:
Az akár 3 méter hosszú áruk vízszintes vagy függőleges tárolása
Lapáruk ömlesztett tárolása
Zsákolt termékek raklapokon való sűrű tárolása
A cikkek eladásra való kiállítása raktári környezetben
Apró cikkek tárolása és kiállítása kiskereskedelmi környezetben
Hívjon minket ma:

Írjon nekünk:

Feliratkozás:

(+36) 23 428 166

Email küldése

Hírlevél

Állítható tárolás a függőlegesen tárolt hosszú áruk számára
Ívelt elválasztók alkalmazása hasznos módszer a hosszú
faáruk, műanyag csövek, ajtók vagy akár létrák
elkülönítésére és megtámasztására. P90 raklapállvánnyal
vagy P90 A-állványokkal használva robusztus megoldást
kínálnak a függőleges tároláshoz.
P90 állványunkkal bármely tárolóhely tökéletesen berendezhető,
maximum 30 méteres magasságig. A termék különféle
mélységben és szélességben rendelhető. A hurkos
osztóelemek, raklapállványok és polcos állványok együttes
alkalmazásával számos különféle termék tárolható egyetlen
tárolóterületen.

Előnyök
Afüggőlegesen tárolt árukat elkülönítve tartja
Mindenféle áruhoz használható
Különféle méretben és színben rendelhető
Alkalmas fa, műanyag stb. tárolására
Más raklapállvány-kiegészítőkkel is kombinálható

A függőlegesen tárolt áruk elkülönítéséhez való ívelt osztóelemek az Ön üzletének megfelelő színválasztékban
rendelhetők.

Vízszintesen tárolt hosszú cikkek nagy sűrűségű tárolása és kiállítása
Ahosszabb cikkek egyedi helyen való tárolásával sűrű
tárolási megoldás hozható létre, további lehetőségként
pódium helyezhető az állvány fölé plusz tárolás
kialakításához. Minden egyes tárolóhely hosszanti oldala
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mentén görgők vannak, amelyek megkönnyítik a cikkek
behelyezését vagy kivételét.
Amint az áruk a tárolóhelyre kerültek, a görgők a biztonság
érdekében rögzíthetők, így az egyes darabok egyesével vehetők
csak ki.

Előnyök
Apadlófelület maximális kihasználása
Hozzáférés az egyes pallókhoz
Nagyobb rugalmasság
Nagy sűrűségű tárolás
Agörgők a biztonság érdekében rögzíthetők
Felette további tárolóterület alakítható ki

A dán XL Byg cég faárui legnagyobb részét így tárolja, az állvány be- és kitárolásához pedig egy különleges
villástargonca megoldást használ.

Testre szabott polcos állványrendszer-megoldások
HI280 polcos állványrendszerünk termékskálája számos
lehetőséggel rendelkezik, amelyek a legkülönlegesebb
tárolási igényeknek megfelelően is testre szabhatók.
Különleges kialakítású kiállító kiegészítőink révén meg tudunk
felelni az építőipari kereskedők és a barkácsáru-kiskereskedők
által tapasztalt mindennapos kihívásoknak.
Az emelvénnyel kombinált polcos állványrendszer vagy egy
többszintes megoldás maximálisan képes kihasználni az Ön
kiskereskedelmi területének magasságát. Az apróáruk vagy
különleges alakú és ömlesztett cikkek, pl. műanyag
ereszcsatornák és szennyvíz-csőcsatlakozók tárolása olyan
kihívás, amelyet rendszeres gyakorisággal oldunk meg építőipari
kereskedelmi ügyfeleink számára.

Előnyök
Polcszélesség 2,5 m -ig
25 mm-es közönként állítható
Többszintes megoldás alakítható ki
Kiállító tartozékok széles választéka
Apolc terhelhetősége 75-400 kg polconként

A YESSS, egy
angol
elektronikai nagykereskedés, a HI280-as terméket használta a pultjuk háta mögötti tároló terület kialakításához.

Ömlesztett vízszintes tárolás kültéri használatra
Akaros állvány a kézenfekvő választás a lemezanyagok és
különleges alakú áruk tárolására. Horganyzott,
tüzihorganyzott, vagy festett kivitelben rendelhető, a karos
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állvány tetővel is felszerelhető.
A tüzihorganyzott kivitel ideális a kültéri tároláshoz. Az elülső
oldali hozzáférésnek köszönhetően a rendszer ideális a hosszú
és különleges cikkekhez.

Előnyök
Beltéri vagy kültéri használatra
Nagy hosszúságú árukhoz is használható
Könnyű hozzáférés
Állítható rendszer
Karok hossza maximum 2 m

A dániai Davidsens Tommerhandel karos állványrendszert használt a nagy, lapos falemezei tárolására.

Raklapra szerelt áruk vagy lapáruk ömlesztett tárolása
Araklapos ömlesztett áruk tárolására a raklapállvány az
ideális tároló rendszer. Araklapállvány sokoldalúsága azt
jelenti, hogy polcos és kiállító opciók széles választékával
használható, amilyen pl. a függőleges tároló, akár a fő
kiskereskedői kiállító terület mellett vagy felett ömlesztett
tárolás kialakítására is.
P90 állványunkkal bármely tárolóhely tökéletesen berendezhető,
maximum 30 méteres magasságig különféle mélységben és
szélességben rendelhető.

Előnyök

Állítható rendszer különböző
magasságban
Mélységi és szélességi választék
Sokféle tartozék, pl. fa és rácsos polcpanelek
Agerendák 50 mm-es közönként állíthatók

Néhány ügyfelünk az élelmiszer- és italgyártásban:
See also
Delta Engineering
Emerson
Grohe AG, Germany
K-Rauta, Finland
Kodin Terra, Finland
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Agrimarket, Finland
XL Byg, Denmark
Cosanit, Belgium
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