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Rakennustarvikkeiden & rautakauppojen varastointiratkaisuja
Rakennustarvikkeiden & rautakauppa-alan yleisiä haasteita ovat monien erikokoisten ja usein raskaiden
tuotteiden varastointi ja samalla niiden esillepano myyntiä varten. Tilan maksimointi ja tuotteiden luoksepääsy
ovat tärkeimpiä kysymyksiä.
Asiakkaidemme kohtaamia keskeisiä asioita ovat:
Pitkän tavaran pysty- ja vaakavarastointi
Levytavaran varastointi
Säkitettyjen tuotteiden tiivis lavavarastointi
Tuotteiden esillepano myyntivarastossa
Pienten tuotteiden varastointi ja esillepano vähittäiskaupassa
Soita meille tänään:

Kirjoita meille:

Tilaa

(019) 36251

Lähetä sähköpostia

uutiskirjeemme

Pitkien tuotteiden pystyvarastointi
Lanka- ja putkijakajilla voidaan kätevästi erotella ja tukea
pitkiä listoja, erilaisia putkia ja ovia. Käytettäessä niitä P90kuormalavahyllystössä tai listahyllyssä saadaan aikaan
tukeva pystyvarastointiratkaisu.
Erottelee pystyssä varastoitavat tuotteet
Tukee tuotteita
Saatavana eri kokoja ja värejä
Soveltuu puun, muovin jne. varastointiin
Voidaan käyttää muiden lisäosien kanssa

P90–kuormalavahyllystömme voidaan mitoittaa täsmälleen
myytäville tuotteille, joten se käyttää tilan täydellisesti hyödyksi. Erilaisia jakajia käyttämällä voidaan monia eri
tuotteita varastoida yhdessä ja samassa varastossa.

Pitkien tuotteiden esillepano ja tiivis vaakavarastointi
Varastoimalla pitkät tuotteet vaaka-asennossa omissa
nippupaikoissaan luodaan tiivisvarasto, jonka yläpuolelle
on mahdollisuus asentaa välitaso lisävarastotilaksi.
Jokaisessa nippupaikassa on teräsrullat, joten tuotteiden
lastaaminen tai purkaminen on helppoa.
Lattiatilan maksimaalinen hyödyntäminen
Yksittäisten tuotteiden saatavuus
Joustavuus
Tiivisvarastointi
Lukitusrullat lisäävät turvallisuutta
Yläpuolelle mahdollisuus rakentaa lisävarastotila

Kun tavara on asetettu nippupaikalle, rullat voidaan lukita turvallisuussyistä ja tuotteita voidaan purkaa
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paikoiltaan yksi kerrallaan.

Kappaletavaroiden esillepano ja varastointi
Pientavara- ja myymälähyllystövalikoimamme tarjoaa useita
mahdollisuuksia, jotka voidaan räätälöidä täyttämään mitä
moninaisimpia varastointitarpeita. Erityisillä esillepanoon
suunnitelluilla lisäosilla kykenemme vastaamaan
päivittäisiin haasteisiin, joita rakennustarvike- ja
rautakaupat kohtaavat.
Myymälän korkeus voidaan hyödyntää maksimaalisesti
kerroshyllyratkaisulla tai yhdistämällä hyllystöön välitaso. Pienien
osien tai hankalan muotoisten ja tilaa vievien tuotteiden, kuten
muovikourujen ja putkien liitososien, varastoinnissa on haasteita,
joita ratkaisemme rakennustarvikekaupassa päivittäin.

Hyllyleveys jopa 2,2 m
Säädettävissä 25 /50 mm:n välein
Kerroshyllyratkaisut mahdollisia
Laaja valikoima lisäosia esillepanoon
Hylly-/orsitason kantavuus 150 – 450 kg/taso

Vaakavarastointi ulkotiloissa
Ulokehyllystö on itsestään selvä valinta pitkien tuotteiden,
levymateriaalien ja hankalan muotoisten tuotteiden
varastointiin.
Sisä- tai ulkokäyttöön
Sopii pitkille tuotteille
Helppo luoksepääsy
Ulokeväli säädettävissä
Ulokkeen pituudet jopa 2 m

Ulokehyllyjä on saatavana sinkittynä tai maalattuna ja ne voidaan
varustaa katolla. Sinkitys suojaa korroosiolta ja sopii
ulkovarastointiin. Ulokehyllyssä tuotteiden käsittely tapahtuu helposti ja nopeasti hyllystön edestä.

Lavatavaran varastointi
Kuormalavahyllystö soveltuu lavatavaran varastointiin. Kuormalavahyllystöjen monipuolisuuden ansiosta sitä voidaan
käyttää monien erilaisten tuotteiden hyllytykseen ja esillepanoon. Se voi toimia varastona joko myyntialueen vieressä tai sen
yläpuolella.

P90hyllystömme
on saatavana
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Säädettävissä oleva järjestelmä eri korkeuksilla
Valittavana eri syvyyksiä ja leveyksiä
Laaja lisäosavalikoima esim. kuormatasot ja hyllystöritilät
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Laaja lisäosavalikoima esim. kuormatasot ja hyllystöritilät
jopa 30 metriä
Palkit säädettävissä 50 mm:n välein
korkeana ja
monilla eri
syvyyksillä ja vaakapalkkipituuksilla, joten hyllystöllä voidaan hyödyntää mikä tahansa tila täydellisesti.

Asiakkaitamme tällä toimialalla:
See also
S-Rauta, Suomi
Davidsens, Tanska
Lvi-Dahl, Helsinki
XL Byg, Tanska
Agrimarket, Suomi
Kodin Terra, Suomi
K-Rauta, Suomi
Grohe AG, Saksa
YESSS, Englanti
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