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Rafturi metalice

 Rafturi depozitare

Rafturi depozitare pentru marfa paletizata, sisteme 

de rafturi si stelaje metalice, rafturi metalice pentru 

depozitare usoara, rafturi arhivare si mai multe 

modele de rafturi metalice pentru sarcini grele. 

Rafturile de depozitare pentru marfa paletizata sunt 

compuse din stalpi de profil omega, fixati intre ei 

prin insurubare cu ajutorul unor contravantuiri de 
profil C.   

     Rafturi metalice

Lord Industrial Tools  ofera clientilor o gama larga de rafturi metalice  pentru spatii comer- 

ciale si industriale, rafturi depozitare, rafturi magazin, rafturi arhivare, rafturi cu polite 
metalice sau MDF, echipamente si accesorii pentru retail. Unele dintre cele mai importante 

 elemente dintr-un magazin sunt rafturile metalice, iar la Lord Industrial Tools  aveti parte
 de acestea la cele mai bune preturi.           
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Rafturi magazin

Rafturile metalice pentru magazine - sunt fabricate pentru a fi capabile sa reziste pe 

termen lung chiar si daca sunt suprapuse zilnic solicitarilor venite din partea comercintiilor

 sau din partea clientilor. De asemenea, studiile au demonstrat ca rafturile metalice 

sunt apreciate din punct de vedere estetic, iar impactul lor vizulal este unul maxim.

Este cert faptul ca un magazin ingrijit, cu rafturi metalice modulare, va avea parte  

intotdeauna de mai multi clienti decat unul neingrijit. 

Este importanta si intretinerea corespunzatoare a acestor rafturi, deoarece orice magazin

este alcatuit intr-o proportie foarte mare din rafturi metalice, asa ca felul in care se prezinta

acestea este esential.  
 
Apeland la specialistii nostri in rafturi metalice si rafturi magazin, primul lucru pe care îl 

observi este diversitatea. Exista numeroase tipuri de rafturi metalice pentru magazinull tau:

rafturi metalice care pot fi folosite pentru amplasarea produselor destinate curateniei, rafturi

pentru paine, rafturi metalice universale, rafturi metalice cu sarcini usoare pe polita, rafturi

modulare de perete, raft depozitare pentru paleti, dar si o multime de alte solutii moderne 

pentru magazinul tau.

Rafturi metalice magazin: rafturi pentru legume si fructe, rafturi metalice cu polite 

ajustabile,rafturi metalice supermarket, rafturi de perete si de mijloc, rafturi magazin 

cu autoservire.
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Rafturi pentru paleti

Depozitarea paletilor pe rafturi poate fi configura cu usurinta intr-o varietate de moduri si 

sisteme bazate pe nevoile dvs. si pe incarcaturile de pe paleti, pentru a asigura solutia de 

depozitare functionala si logica pentru dvs. Oricare ar fi industria, detinem in gama o serie

de sisteme de depozitare care pot oferii solutii optime.

 

 Rafturi arhiva 

Rafturi arhiva si depozitare usoara, rafturi arhivare documentelor la preturi accesibile.

Rafturi metalice ideale atat pentru arhivarea cartilor si documentelor  cat si pentru utilizare 

comerciala si industriala. 

Politele si profilele fabricate din tabla de calitate superioara vopsita in camp electrostatic.
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Rafturi Cantilever

Rafturile Cantilever dau posibilitatea formarii suprafetelor continue si se adapteaza 

foarte bine sistemelor de miscare traditionale, cum ar fi carucioarele cu furca laterala sau 

frontala, podurile rulante normale si in coloana. 

 Rezolva problemele de stocare a corpurilor lungi, cu diverse dimensiuni si forme neregulate.

Rafturile metalice din seria Cantilever  fac posibila depozitarea pe inaltime a corpurilor grele

si foarte grele folosind coloane profil. 

Concepute pentru a satisface cerintele dvs. exacte, aparatele noastre Cantilevers sunt 

extrem de versatile indiferent de mediul de lucru si fara suporturi frontale, toate nivelurile

sunt disponibile pentru stivuitoare. Rafturile de tip Cantilever, concepute pentru a depozita

articole de lungimi diferite - bare de otel, tevi, tuburi, mobilier, pachete de lemn, precum si

placi, foi metalice, cutii si lazi.
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Platforme pentru manipularea paletilor 

Mese foarfeca - foarfeca simpla, foarfeca dubla si foarfeca tripla

Carucioare hidraulice - Mese ridicatoare hidraulice mobile

Masa inclinare - Va aduce piesele grele in pozitia dorita

Masa de ridicare si inclinare - Platforma hidraulica cu picior articulat

Elevator paleti - Elevator semimobil cu furci, ridica si inclina

Masa paletizare  - Ergonomic! Paletizati marfa fara sa va aplecati.

Platforma lucru  - Mentenanta la inaltime. Rapid si comod
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Va multumim pentru ca ati vizualizat aceasta prezentare

Pentru mai multe detalii va asteptam la:
Nr de telefon: 0371 349 116
E-mail: office@lordtools.ro
Pag web: www.lordtools.ro
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