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regały

REGAŁY MAGAZYNOWE

Regały paletowe  z naszej oferty to: regały paletowe rzędowe, regały paletowe 
wjezdne, regały paletowe przepływowe.

Regały wspornikowe

Regały paletowe

Regały półkowe

Regały automatyczne

Regały wspornikowe doskonale nadają się do magazynowania długich i bardzo 
ciężkich towarów takich jak rury, pręty, długie profile, arkusze metalowe, płyty 
meblowe itp. Regały wspornikowe oferowane są w wersji jednostronnej
i dwustronnej.

elementami. Zadaniem regału 
automatycznego jest pobieranie lub 
umieszczanie ruchomych półek 
w docelowych lokalizacjach. 

Regały półkowe to niezliczona ilość rozwiązań związanych z logistyką 
i magazynowaniem. Przeznaczone są do składowania narzędzi, części luzem
i w pojemnikach oraz dokumentacji technicznej. Posiadamy w ofercie także regały 
wielopoziomowe oraz regały z wysuwanymi półkami, przeznaczone do 
przechowywania ciężkich narzędzi takich jak formy czy wykrojniki.

Regały tego typu pomagają optymalnie zagospodarować dostępną przestrzeń 
magazynową, jednocześnie zapewniając pełną kontrolę nad składowanymi 



pojemniki

TRANSPORT MAGAZYNOWY

Wózki paletowe

Wózki platformowe

Wózki 2 i 3 kołowe

Pojemniki z tworzywa

Pojemniki metalowe

POJEMNIKI  MAGAZYNOWE

Pojemnik samowyładowcze

Wózki do ręcznego transportu towarów, różnych wymiarach, 
bez burt i z burtami, koła pełne lub pneumatyczne,

oraz z podwoziem skrętnym.

Wózki do transportu worków, skrzyń, beczek,
butli z gazem, a także do transportu po schodach.

Wózki do pracy w halach fabrycznych, magazynach, sklepach, 
centrach handlowych, umożliwiają transportowanie, układanie 
w stosy, załadunek i rozładunek palet, 
pojemników na półki, samochody itp.

Pojemniki ułatwiają przechowywanie drobnych i średnich przedmiotów
w magazynie i warsztacie, wykonane są z tworzywa lub metalu. Występują 
w wielu wymiarach i wersjach.

W o fe rc ie  pos iadamy także  
p o j e m n i k i  s a m o w y ł a d o w c z e   
i pojemniki z systemem otwieranego
spodu. Ułatwiają one gospodarkę 
odpadami produkcyjnymi czy też 
komunalnymi.
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transport magazynowy


