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Zajištění skladovacích řešení pro maloobchodní prodejce stavebních produktů a produktů pro kutily
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Výzvy, se kterými se setkává průmysl stavebních produktů a produktů pro kutily, často vyžadují skladování více produktů různých rozměrů, které jsou
často těžké, zatímco je musí mít také vystavené za účelem prodeje. Mezi hlavní problémy patří maximalizace prostoru a přístupnost.
Mezi některé z klíčových problémů, se kterými se naši zákazníci setkávají, patří:
Skladování dlouhého zboží, které dosahuje délky až do 3 metrů, a to vertikálně nebo horizontálně
Hromadné skladování tabulových materiálů
Husté skladování balených produktů do pytlů na paletách
Vystavení položek na prodej ve skladovacím prostředí

Uskladnění a vystavení malých položek v situaci maloobchodního prodeje
Volejte nám dnes:

Napište nám:

Zaregistrujte se k odběru:

+420 606 729 858

Poslat email

Zpravodaj

Nastavitelné skladování pro dlouhé zboží skladované vertikálně
Smyčkové rozdělovače představují užitečnou metodu oddělování a podporování velkých
délek dřeva, plastových trubek, dveří nebo dokonce žebříků. Používají se s paletovým
stojanem P90 nebo rámy A.
P90 a představují robustní řešení pro vertikální skladování.
Naše stojany P90, které jsou dostupné s výškami až do 30 metrů s různými hloubkami a šířkami,
dokážou perfektně využít jakýkoli prostor. Pro uskladnění mnohých různých produktů na jednom
skladovacím místě se dá vestavět směs smyčkových rozdělovačů, paletových míst pro uskladnění a
polic.

Výhody
Vertikální zboží se uchovává odděleně
Je podporováno všechno zboží
Dostupné jsou různé velikosti a barvy
Vhodné pro skladování dřeva, plastů atd.
Dá se kombinovat s jiným příslušenstvím paletových stojanů

Smyčkové rozdělovače, které jsou určeny na rozdělení vertikálně skladovaného zboží, jsou dostupné v různých barvách, aby odpovídaly designu
vašeho obchodu.

Skladování s vysokou hustotou a vystavení dlouhých položek skladovaných horizontálně
Horizontální skladování delšího zboží na samostatných místech dokáže vytvořit husté řešení s
přídavnou možností umístění horního meziposchodí pro dodatečné uskladnění.
Každé ze skladovacích míst má po své délce válečky, které zjednodušují vkládání nebo vybírání zboží.
Po umístění zboží na skladovací místa se válečky dají z důvodu bezpečnosti uzamknout, což
umožňuje vybírání jednotlivých výrobků samostatně.

Výhody
Maximální využití podlahového prostoru
Přístup k jednotlivým deskám
Nabízí větší flexibilitu
Ukládání s vysokou hustotou
Uzamykání válečků z důvodu bezpečnosti
Nad místem se dá vytvořit dodatečné skladovací místo

Společnost XL Byg v Dánsku skladuje tímto způsobem většinu svého řeziva a dokonce využívá speciální vysokozdvižný vozík na nakládání a
vykládání polic.

Přizpůsobené řešení polic
Naše řada polic HI280 obsahuje více možností, které se dají přizpůsobit, aby vyhovovaly i těm
nejneobvyklejším požadavkům pro uskladnění.
Díky vybavení našim speciálně navrženým vystavujícím příslušenstvím dokážeme vyhovět
každodenním výzvám, se kterými se setkávají prodejci stavebního materiálu a maloobchodní prodejci
zboží pro kutily.
Možnost kombinace polic s meziposchodím nebo nabídka víceposchoďového řešení dokáže
maximalizovat výšku vaší maloobchodní oblasti uskladnění. Skladování malých dílů nebo nepravidelně
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tvarovaných a objemných předmětů, jako například plastových okapových žlabů a odtokových
spojovacích trubek, představuje výzvy, které řešíme pro stavební obchod pravidelně.

Výhody

Společnost YESSS, velkoobchodní prodejce
elektrických potřeb ve VB, použil HI280 pro jejich
skladování oblast za přihrádkami.

Šířka polic až do 2,5 m
Nastavitelné v krocích po 25 mm
Možnost víceposchoďových řešení
Široká řada vystavovacího příslušenství
Zatížení polic 75 - 400 kg na polici

Objemové horizontální skladování pro použití v exteriéru
Konzolové police představují jasnou volbu pro tabulové materiály a zboží neobvyklých tvarů.
Konzolové police, které jsou dostupné s galvanizovanou nebo barevnou povrchovou
úpravou, se dají opatřit dokonce střechou.
Galvanizovaná povrchová úprava představuje povrchovou úpravu bez rzi a je ideální pro skladování v
exteriéru.
Přístup z přední strany zajišťuje ideální systém pro dlouhé předměty nebo předměty neobvyklých tvarů.

Výhody
Použití v interiéru nebo v exteriéru
Je možné vložit zboží s velkými délkami
Snadný přístup
Nastavitelný systém
Šířka ramen až do 2 m

Společnost Davidsens Tommerhandel z Dánska používá konzolové police na skladování velkých plochých tabulí zpracovaného dřeva.

Hromadné skladování zboží na paletách nebo tabulových materiálů
Paletové police představují ideální systém skladování při skladování objemného zboží na
paletách.
Univerzálnost paletových stojanů znamená, že se dají používat s celou řadou policových a
vystavovacích možností, aby zajistili hromadné skladování podél nebo nad hlavní oblastí
maloobchodního vystavení.
Naše stojany P90, které jsou dostupné s výškami až do 30 metrů s různými šířkami a hloubkami,
dokážou perfektně využít jakýkoli prostor.

Výhody
Nastavitelný systém s různými
výškami
Možnosti hloubek a šířek
Celá řada příslušenství, např. trámové a síťovinové policové panely
Nosníky se dají nastavit v přírůstcích po 50 mm

See also
K-Rauta, Finsko
Kodin Terra, Finsko
Agrimarket, Finsko
XL Byg, Denmark
Cosanit, Belgium
Mr Bricolage, Romania
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