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Zabezpečenie skladovacích riešení pre maloobchodných predajcov stavebných produktov a produktov pre domácich
majstrov
Výzvy, s ktorými sa stretáva priemysel stavebných produktov a produktov pre domácich majstrov, často vyžadujú, aby skladovali viacero
produktov rôznych rozmerov, ktoré sú často ťažké, zatiaľ čo ich musia mať tiež vystavené za účelom predaja.
Medzi hlavné problémy patrí maximalizácia priestoru a prístupnosť.
Medzi niektoré z kľúčových problémov, s ktorými sa naši zákazníci stretávajú, patria:
Skladovanie dlhých tovarov, z ktorých niektoré dosahujú dĺžku až do 3 metrov, a to vertikálne alebo horizontálne
Hromadné skladovanie tabuľových materiálov
Husté skladovanie balených produktov do vriec na paletách
Vystavenie položiek na predaj v skladovacom prostredí
Uskladnenie a vystavenie malých položiek v situácii maloobchodného predaja
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Nastaviteľné skladovanie pre dlhé tovary skladované vertikálne
Slučkové rozdeľovače predstavujú užitočnú metódu oddeľovania a podporovania veľkých
dĺžok dreva, plastových rúr, dverí alebo dokonca rebríkov.
Používajú sa s paletovým stojanom P90 alebo rámami A
P90 a predstavujú robustné riešenie pre vertikálne skladovanie.
Naše stojany P90, ktoré sú dostupné s výškami až do 30 metrov s rôznymi hĺbkami a šírkami, dokážu
perfektne využiť akýkoľvek priestor.
Na uskladnenie mnohých rôznych produktov na jednom skladovacom mieste sa dá vstavať zmes
slučkových rozdeľovačov, paletových miest na uskladnenie a políc.

Výhody
Vertikálne tovary sa uchovávajú oddelene
Podporujú sa všetky tovary
Dostupné sú rôzne veľkosti a farby
Vhodné pre skladovanie dreva, plastov atď.
Dá sa kombinovať s inými príslušenstvami paletových stojanov

Slučkové rozdeľovače, ktoré sú určené na rozdelenie vertikálne skladovaných tovarov, sú dostupné v rôznych farbách, aby zodpovedali dizajnu vášho
obchodu.

Skladovanie s vysokou hustotou a vystavenie dlhých položiek skladovaných horizontálne
Horizontálne skladovanie dlhších tovarov na samostatných miestach dokáže vytvoriť husté
riešenie s prídavnou možnosťou umiestnenia horného medziposchodia pre dodatočné
uskladnenie.
Každé zo skladovacích miest má po svojej dĺžke valčeky, ktoré zjednodušujú vkladanie alebo vyberanie
tovarov.
Po umiestnení tovarov na skladovacie miesta sa valčeky dajú z dôvodu bezpečnosti uzamknúť, čo
umožňuje vyberanie jednotlivých tovarov samostatne.

Výhody
Maximálne využitie podlahového priestoru
Prístup k jednotlivým doskám
Ponúka väčšiu flexibilitu
Ukladanie s vysokou hustotou
Uzamykanie valčekov z dôvodu bezpečnosti
Nad miestom sa dá vytvoriť dodatočné skladovacie miesto

Spoločnosť XL Byg v Dánsku skladuje týmto spôsobom väčšinu svojho reziva a dokonca využíva špeciálny vysokozdvižný vozík na nakladanie a
vykladanie políc.

Prispôsobené riešenia políc
Náš rad políc HI280 obsahuje viacero možností, ktoré sa dajú prispôsobiť, aby vyhovovali aj
tým najnezvyčajnejším požiadavkám na uskladnenie.
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Vďaka vybaveniu našimi špeciálne navrhnutými vystavujúcimi príslušenstvami dokážeme vyhovieť
každodenným výzvam, s ktorými sa stretávajú predajcovia stavebného materiálu a maloobchodní
predajcovia tovarov pre domácich majstrov.
Možnosť kombinácie políc s medziposchodím alebo ponuka viacposchodového riešenia dokáže
maximalizovať výšku vašej maloobchodnej oblasti uskladnenia.
Skladovanie malých dielov alebo nepravidelne tvarovaných a objemných predmetov, ako napríklad
plastových odkvapových žľabov a odtokových spojovacích rúr, predstavuje výzvy, ktoré riešime pre
stavebný obchod pravidelne.

Výhody
Spoločnosť YESSS, veľkoobchodný predajca
elektrických potrieb vo VB, použil HI280 pre ich
skladovaciu oblasť za priehradkami.

Šírka políc až do 2,5 m
Nastaviteľné v krokoch po 25 mm
Možnosť viacposchodových riešení
Široký rad vystavovacieho príslušenstva
Zaťaženia políc 75 - 400 kg na policu

Objemové horizontálne skladovanie pre použitie v exteriéri
Konzolové police predstavujú jasnú voľbu pre tabuľové materiály a tovary nezvyčajných
tvarov.
Konzolové police, ktoré sú dostupné s galvanizovanou alebo farbenou povrchovou úpravou, sa dajú
vybaviť dokonca strechou.
Galvanizovaná povrchová úprava predstavuje povrchovú úpravu bez hrdze a je ideálna pre skladovanie
v exteriéri. Prístup z prednej strany zaisťuje ideálnosť systému pre dlhé predmety alebo predmety
nezvyčajných tvarov.

Výhody
Použitie v interiéri alebo v exteriéri
Dajú sa vložiť tovary s veľkými dĺžkami
Ľahký prístup
Nastaviteľný systém
Šírka ramien až do 2 m

Spoločnosť Davidsens Tommerhandel z Dánska používa konzolové police na skladovanie veľkých plochých tabúľ spracovaného dreva.

Hromadné skladovanie tovarov na paletách alebo tabuľových materiálov
Paletové police predstavujú ideálny systém skladovania pri skladovaní objemných tovarov na
paletách.
Univerzálnosť paletových stojanov znamená, že sa dajú používať s celým radom policových a
vystavovacích možností, aby zabezpečili hromadné skladovanie pozdĺž alebo nad hlavnou oblasťou
maloobchodného vystavenia.
Naše stojany P90, ktoré sú dostupné s výškami až do 30 metrov s rôznymi šírkami a hĺbkami, dokážu
perfektne využiť akýkoľvek priestor.

Výhody
Nastaviteľný systém s rôznymi
výškami
Možnosti hĺbok a šírok
Celý rad príslušenstva, napr. trámové a sieťovinové policové panely
Nosníky sa dajú nastaviť v prírastkoch po 50 mm

Výber našich zákazníkov v rámci potravinárskeho a nápojového priemyslu:
See also
Grohe AG, Nemecko
K-Rauta, Finsko
Kodin Terra, Finsko
Agrimarket, Finsko
XL Byg, Dansko
Cosanit, Belgicko
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Mr Bricolage, Rumunsko
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