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RÓLUNK
A vállalatok és cégek számára egyre fontosabbá válik, hogy 
termékeik, alapanyagaik tárolása és mozgatása korszerű 
raktártechnikai körülmények között történjen, s az erre  
a célra kialakított terület a raktározás szempontjából  
a lehető legoptimálisabb kihasználtsággal működjön.

Cégcsoportunk több mint 25 éve működik sikerrel a 
raktározási, árutárolási és irattárolási termékek piacán.

Célunk, hogy munkatársaink szakmai tudásának és több 
évtizedes tapasztalatának köszönhetően Ügyfeleink egyedi 
igényeire szabva mind a költséghatékonyság, a minőség,  
és a megbízhatóság terén maximálisan teljesítsünk.

A Rackinglog Kft. Európa számos pontján több sikeres 
raktártechnikai projektnek a részese. Nemzetközi 
tapasztalatunknak köszönhetően Ügyfeleinknek a 
legkorszerűbb megoldásokat kínáljuk.
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SZOLGÁLTATÁSAINK

TERVEZÉS,  
AJÁNLATKÉSZÍTÉS

Az igények felmérése után, 
műszaki kollégáink egy 
érthető, könnyen átlátható 
tervrajzot és árajánlatot 
készítenek Önöknek a 
lehetséges megoldásokról. 

LESZÁLLÍTÁS

A tervezési folyamatot 
követően a megrendelés 
és az anyagok legyártása 
után a szerződés 
szerinti időpontban az 
állványrendszereket 
helyszínre szállítjuk. 

TELEPÍTÉS

Az anyagok átvételét követően 
saját szerelő kollégáink az Ügyféllel 
egyeztetve, a munkavédelmi 
szabályokat betartva szakszerűen, 
garantálva a telepítés pontosságát, 
minőségét, építik meg a 
polcrendszereket.

GARANCIA

Termékeink TÜV és ISO minősítéssel 
rendelkeznek, továbbá 2-5 éves gyártói 
garanciát vállalunk terméktípustól 
függően. Termékeinkre 10 év után 
gyártási garanciát vállalunk, ha 
bővítésre vagy az elemek cseréjére 
kerülne sor.

IGÉNYFELMÉRÉS

Kollégáink pontosan 
felmérik az Ön igényeit, 
hogy a rendelkezésükre álló 
teret a legoptimálisabban 
és költséghatékonyabban 
használják ki.

TERVEZÉS

LESZÁLLÍTÁS

TELEPÍTÉS

GARANCIA

IGÉNYFELMÉRÉS

AJÁNLATKÉSZÍTÉS

ÜGYFÉL
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TERMÉKEINK
KÖNNYŰ POLCRENDSZER (SALGÓ POLC) 

A kézi raktározás, irattárolás vagy otthoni használat igényeinek 
kielégítésére különböző megoldásokat kínálunk.

CSAVARMENTES „SALGÓ POLC”

• Minőségi horganyzott acélból készül 

• Egyszerű, gyors összeszerelhetőség

• A polcok 33 mm-ként szabadon állíthatóak

• A polcok teherbírása: 130-450 kg/polc

• TÜV és ISO minősítéssel, gyártói garanciával 
kínáljuk

• Az egyik legnépszerűbb termék az EU-ban

HORGANYZOTT  
ACÉL

CSAVARMENTES

33 MM-KÉNT  
ÁLLÍTHATÓ

NAGY  
TEHERBÍRÁSÚ

HORGANYZOTT  
ACÉL

33 MM-KÉNT  
ÁLLÍTHATÓ

16.5 MM-KÉNT 
ÁLLÍTHATÓ

HACCP 
ENGEDÉLY

ROZSDAMENTES
ACÉL

ROZSDAMENTES FÉMPOLC / SALGÓ POLC

• Rozsdamentes acélból készült

• Az oszlopok teljesen zárt, négyzetes profilból, a 
polclemezek acéllapból vagy rácsból készülnek

• A környezeti hatásoknak ellenálló fémpolcok, 
higiéniai szempontból teljes mértékben megfelelnek 
az élelmiszer,- vegyi,- illetve gyógyszeripari 
követelményeknek

• Az esztétikus megjelenésének köszönhetően a 
fémpolcok kereskedelmi árubemutatóként, valamint 
lakberendezési területen is alkalmazhatók

• Hűtőházakba kiváló választás 

POLCOS ÁLLVÁNY (CSAVAROS POLC/UNIRACK)

• Moduláris, horganyzott acélból készült polcrendszer

• Az állványkeret csavarkötéssel készül, a polclemezek 
beakasztósak és 33 mm-ként állíthatóak

• A polcos állványok széles méretbeli választékkal 
rendelkeznek: 2 métertől egészen 8 méteres magasságig

• Alkalmas többszintes galériák kialakítására is

További részletes információk: www.salgo-polcok.hu
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RAKLAPOS ÁLLVÁNYRENDSZER 

A raklapos állványok nagy teherbírásuknak és 
sokoldalúságuknak köszönhetően a legelterjedtebb raktári 
állványok.  Leginkább fából, illetve műanyagból készült 
raklapon, ládában, fémketrecben, tartályban vagy egyéb  
más tárolóeszközben tartott áruk elhelyezésére alkalmas. 
Ezen kívül számos kiegészítővel rendelkezik, melyek 
telepítésével egyedi megoldásokra is képes.

SOROS RAKLAPOS POLCRENDSZER 

• A raklapos állványok legelterjedtebb változata

• Bármilyen raklaptípus tárolására alkalmas

• Közvetlen elérése minden raklapegységnek

BEJÁRHATÓ (DRIVE-IN) POLCRENDSZER

• Tömbösen tárolt, egyforma rakatok tárolására alkalmas

• Csatornaszerű elhelyezés, ahol a rakatok tartósínen 
vannak tárolva

• Előnye a jó helykihasználás, mivel nincs szükség 
targoncafolyosóra

GÖRGŐS RAKLAPTRATÓ ÁLLVÁNY

• Előnye a jó helykihasználás és gyors anyagmozgatás

• Gravitációs elven működik

KAROS ÁLLVÁNYRENDSZER 
• Hosszanti, áruk vagy tekercses anyagok, táblák tárolására 

alkalmas szerkezet 

• Nagy teherbírás

• Optimális helykihasználás

• Számos kiegészítőjének köszönhetően bármilyen anyag 
tárolására alkalmas

• A szintek könnyen változtathatók

TERMÉKEINK

Alaptípusai: 

További részletes információk: www.karos-allvany.hu

További részletes információk: www.raklapos-allvany.hu
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TERMÉKEINK
GÖRDÍTHETŐ POLCRENDSZER 

A könnyű, raklapos és karos állványokat fel lehet szerelni elektromos motorral és kézi 
meghajtással ellátott vasszerkezetes futóművekre, melyek az erre a célra kialakított 
síneken vagy akár a padlóba süllyesztve mozognak. Ez az alkalmazás lehetővé teszi,  
hogy a rendelkezésre álló teret maximálisan kihasználhassuk.

GALÉRIA RENDSZEREK (PÓDIUM)

A tartószerkezet áthidaló gerendákból és oszlopokból áll, a padlót pedig rácsos elemekből 
vagy csúszásmentes MDF lapokkal borított hullámlemezből lehet megvalósítani. A szerkezet 
minden igénynek megfelel, kiegészítők széles választéka áll rendelkezésre, például:  
közlekedő lépcsők, korlátok, feladókapuk stb. Ezzel a megoldással a tér megduplázható.

TÖBBSZINTES POLCRENDSZER 

Kézi rakodású polcrendszereinkkel több emeletes, közbülső járószintes szerkezeteket 
is meg tudunk valósítani, melyekkel maximálisan ki lehet használni a telepítési hely 
adottságait. Természetesen ez a típus is számos kiegészítővel rendelkezik akár  
az Ügyfél igényeihez igazított egyedi elemeket is beleértve.
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  1037 Budapest, Bécsi út 85.   +36 20 3282763

RACKINGLOG KFT.- POLCRENDSZEREK
További információkért látogasson el honlapunkra: www.rackinglog.hu

vagy küldjön e-mailt: info@rackinglog.hu 
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