SISTEME MODULARE DE
RAFTURI DE DEPOZITARE ȘI ARHIVĂ

SISTEME DE RAFTURI
PENTRU DEPOZITARE
ȘI EUROPALEȚI
Sistemul de rafturi pentru paleți
utilizează o construcție modulară
pentru depozitare, cu un grad mare
de variabilitate pentru optimizarea
utilizării spațiilor mari și mici.
Rafturile pentru paleți se pot monta
în spații interioare și exterioare,
oriunde există pardoseli solide din
beton.

Construcție
Producem rafturi ce au la bază
rapoarte de încercare pentru
încărcare (ICECON) și sunt conform
standardelor europene
(ISO 9001:2015 TUV Rheinland,
ISO 14001:2015, SR OHSAS
18001:2008 CERTIND).

Rafturile pentru paleți sunt
construcții independente ce se pot
asambla și demonta rapid și
simplu. Rafturile pentru paleți
permit accesul la fiecare palet
pentru stocarea ușoară a mărfurilor
și monitorizarea simplă a
depozitării.
Sistemul de rafturi este potrivit
pentru toate tipurile de paleți
(europaleți, paleți industriali etc.)

Cadrul vertical este compus din doi
montanți conectați prin diagonale
verticale și orizontale. Montanții au
lățime de 100 și 120 mm și sunt
fabricați din tablă din oțel cu grosimea
de 1.5, 2.0, 2.5 și 3 mm, în funcție de
capacitatea portantă necesară.
Montantul este echipat în partea
inferioară cu o placă de metal care
servește la distribuirea stresului și
ancorarea raftului pe podea. Montanții
sunt fie furnizați în albastru standard
(RAL 5010), fie zincate. Orice nereguli
ale podelei sunt compensate cu
plăcuțe de reglaj. După reglare, raftul
este ancorat pe podea cu ajutorul
șuruburilor.

Grinzile raftului sunt fabricate din oțel
laminat la rece. Atașarea fără
șuruburi permite instalarea rapidă și
ușoară. Culoarea standard pentru
grinzi este portocaliu (RAL 2004) sau
zincat. Dimensiunea secțiunii grinzii
este dată de capacitatea portantă
necesară și de lungimea grinzii.
Lungimile grinzii standard sunt
împărțite în două serii: 1800, 2700 și
3600 mm pentru europaleti și 2200 și
3300 mm pentru paleții industriali.
Înălțimea grinzilor poate fi reglată
de-a lungul cadrului în pas de 50 mm.

Adâncimea cadrului este determinată
de mărimea paleților folosiți;
dimensiunile standard sunt de 1100,
900 și 750 mm. Rafturile cu două
rânduri sunt conectate printr-un
distanțier pentru a oferi rafturilor o
stabilitate mai mare.

Avantaje
• Optimizarea la maxim a
capacității de stocare
• Structură flexibilă și modulară
• Asamblare și modificare
ușoară, fără șuruburi
• Sigure și durabile

SISTEME DE RAFTURI
PENTRU ARHIVĂ
Proiectarea acestor rafturi pentru
arhivă are ca scop depozitarea
eficientă a diferite materiale și
bunuri (dosare pentru documente,
cutii, obiecte mici etc.), mărind
capacitatea spațiului de depozitare
și îmbunătățind organizarea
sistematică.
Rafturile sunt proiectate în principal
pentru instalarea în spații interioare
cu pardoseli solide din beton.
Aceste rafturi pentru arhivă sunt
concepute ca o construcție de sine
stătătoare. Un raft este alcătuit
dintr-o structură prefabricată
realizată din montanți și polițe
din tablă. Montajul se face prin
clipsare, o soluție rapidă ce nu
necesită scule suplimentare.

Asamblare prin clipsare

Montaj rapid, fără șuruburi

Structură
Montanții au găuri perforate care
sunt utilizate pentru a fixa clemele
poliței. Perforările coloanei permit
reglarea înălțimii rafturilor în trepte
de 25 mm. Montanții sunt livrați în
lungimi de la 500 mm la 3000 mm,
în trepte de 200 mm.
Polițele sunt fabricate din tablă de
grosime 0,60 mm îndoită și cu
marginile aplatizate, pentru a
asigura protecția muncii. Înălțimea
standard a poliței este de 50 mm.
Rafturile sunt realizate în lungimi
standard de 1000, 1200, 1300 și
1500 mm și lățimi de 300, 400, 500,
600 și 800 mm.
Suprafațele montanților și a
polițelor sunt zincate 275 MA,
sau vopsite în orice culoare RAL.

Ofertare personalizată
Sistemele de rafturi RED includ o
ofertă gratuită cu un design bazat
pe cerințele de spațiu și de
manipulare, transport și asamblare.
De asemenea, toate sistemele
beneficiază de garanție și service
după garanție.

