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СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

CANTIL SIGMA

Складовата система CANTIL SIGMA е предназначена за складиране на дълги товари (тръби, профили и други). Осигурява лесен достъп до товарите и максимално използване
на пространството по височина. Конструкцията е осъществена без никакви заварки,
което позволява лесно коригиране на разстоянието между отделните нива и същевременно осигурява максимална здравина и
устойчивост. Цинковото покритие на всички елементи от системата позволява тя да
бъде монтирана и на открито.

СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

VARIANT

Складовата система VARIANT е предназначена
за складиране на палетизирани товари. Различните размери на колоните и гредите дават възможност за складиране на палети с
всякакви размери и тегло. Възможността за
вграждане на стълби и пешеходни коридори,
както и многобройните аксесоари превръщат системата VARIANT в универсално складово решение с максимално лесен достъп до
складираните артикули за обработка и контрол.

СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

DRIVE - IN

Складовата система DRIVE-IN е предназначена
за складиране на еднотипни палетизирани товари без срок на годност. Придвижването на
транспортната техника изцяло вътре в системата предполага почти пълното оползотворяване на съществуващото складово пространство. Изградена е изцяло на базата на
системата за палетизирани товари VARIANT.

СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

MITO - EURO

Системата MITO-EURO е предназначена за
ръчно складиране и обработка на среднообемни и разнородни товари. Богатият набор от
аксесоари, както и възможността за вграждане на стълби и междинни коридори позволява изграждането във височина на склад
за многобройни по вид артикули, като осигурява лесен достъп до всеки един от тях.

СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

GENIUS

Стелажите GENIUS са предназначени за съхраняване на многобройни и сравнително еднакви
по височина артикули. Конструкцията на системата позволява натоварване на рафтовете до 400 кг на линеен метър при максимална
височина 6 метра.

НАДЗЕМЕН ПОД

SIGMA

Надземният под SIGMA е проектиран за
високи помещения, които да раздели на
етажи. Конструиран от висококачествени
материали, той притежава здравина и сигурност. Произвеждат се подове с различни капацитети на натоварване, които в съчетание с някоя от стелажните системи дават
едно наистина добро решение.

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
рафт до 150 кг. Незаменими при обзавеждане
на оперативни складове и архиви. Безвинтовият монтаж и патентованото закопчаване
на колоните една за друга позволяват изграждането на доста солидни складови конфигу-
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рации.

