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КАТАЛОГ
СТЕЛАЖИ И СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ



СТЕЛАЖНА СИСТЕМА CANTIL SIGMA

Складовата система CANTIL SIGMA е пред наз -

начена за складиране на дълги товари (тръ  -

би, профили и други). Осигурява ле сен дос -

тъп до товарите и максимално из полз ва не 

на пространството по височина. Конст рук-

цията е осъществена без никакви за ва р ки, 

което позволява лесно коригиране на раз с-

тоя нието между отделните нива и съ ще-

вре менно осигурява максимална здравина и 

ус тойчивост. Цинковото покритие на всич-

ки елементи от системата позволява тя да 

бъ  де монтирана и на открито. 



СТЕЛАЖНА СИСТЕМА VARIANT

Складовата система VARIANT е предназначена 

за складиране на палетизирани товари. Раз-

лич ните размери на колоните и гредите да-

ват възможност за складиране на палети с 

вся какви размери и тегло. Възможността за 

вграж дане на стълби и пешеходни кори до ри, 

както и многобройните аксесоари прев ръ-

щат системата VARIANT в универсално скла-

дово решение с максимално лесен достъп до 

складираните артикули за обработка и кон-

т рол.



СТЕЛАЖНА СИСТЕМА DRIVE - IN

Складовата система DRIVE-IN е предназначена 

за складиране на еднотипни палетизирани то   -

ва ри без срок на годност. Придвижването на 

транспортната техника из цяло вътре в сис-

те мата предполага поч ти пълното опол зот-

во ряване на съ ще ст ву ва щото складово про-

стран с т во. Изградена е изцяло на базата на 

системата за палетизирани товари VARIANT.



СТЕЛАЖНА СИСТЕМА MITO - EURO

Системата MITO-EURO е предназначена за 

ръч но складиране и обработка на среднообем-

ни и разнородни товари. Богатият на бор от 

аксесоари, както и въз можността за вграж-

дане на стълби и меж дин ни коридори поз-

волява изграждането във височина на склад 

за многобройни по вид ар ти кули, като оси-

гурява лесен достъп до всеки един от тях. 



СТЕЛАЖНА СИСТЕМА GENIUS

Стелажите GENIUS са предназначени за съхра-

ня ване на многобройни и сравнително еднакви 

по височина артикули. Конструкцията на сис-

те мата позволява натоварване на раф то ве-

те до 400 кг на линеен метър при мак си мал на 

ви сочина 6 метра. 



НАДЗЕМЕН ПОД SIGMA

Надземният под SIGMA е проектиран за 

ви  со ки помещения, които да раздели на 

ета  жи. Конструиран от висококачествени 

ма   териали, той притежава здравина и си гур-

но ст. Произвеждат се подове с различни ка-

па ци тети на натоварване, които в съ че та-

ние с някоя от стелажните системи дават 

ед но на истина добро решение. 
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СТЕЛАЖИ IDEA 5

Лека серия стелажи с височина на колоните 

от 1 м до 3 м, размери на рафтовете от 

800/300 мм до 1200/600 мм и натоварване на 

раф т до 150 кг. Незаменими при обзавеждане 

на оперативни скла  дове и архиви. Безвин то-

ви ят монтаж и па  тентованото закопчаване 

на колоните ед на за друга позволяват из граж-

дането на доста со  лидни складови кон фи гу -

ра ции.
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