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Werealizetheproductionofourproductsinourcontractmanufacturingfacility,whichhasaspecialist staffof70people ina

closedareaof24.000m2inKayseri.Ourcompanycontinuestogrowstrongerwithitsproductionandtechnologicalinvestments in

accordancewith internationalstandards.Ourgoal is to reachallourcustomersintheshortesttimepossiblewiththeexportwe

haverealizedinEurope,AfricaandtheMiddleEast.

OUR QUALITY POLICY

It isourqualitypolicytodeterminethedemandsofourcustomers,toproducealternativeprojectsthatprovidethehighestlevel

ofbenefits,andtoprovidetheprojectsproducedatthepromiseddeadlineswithoutcompromisingquality,andtoprovideservice

incaseofneedbymakinglong-termfollow-upwhennecessary.

OURMISSION

Outside the limitsof ourcustomers ‘expectations, ourresearchanddevelopmentactivities areto produceandprovide time-

savingprojectsthatmakeourcustomers’jobseasierandtime-savingwithoutsacrificingworld-classquality.Ourmainmissionis

becomingapioneercompanyconformingtotheinnovationsandchangesthatwill improvethecompetitivenessoftheindustries

weservebyrespectingenvironmentalvalues,committingtoproductandservicequality,beingopentodevelopments,focusingon

thesuccessofhumanresources,providingsatisfactionofallstakeholders.

OURVISION

With its wide range of modern roll form lines, new investment in welding robots, powder painting line, decoration wood shop  

and much more, we aim to be among the preferred leading companies in the storage and shop fitting market.

OUR WORKING PRINCIPLES

Togivefreeprojectstoallourcustomersandtoworkwithinternationalstandardinputsontheproductsweuseto inform.It is

ourcompany’smostimportantcommitmenttoactwithinthe legal frameworkinourcommercialrelations, toproducethemost

accuratesolutionto thecustomerexpectations intheproductsofferedtoourcustomers,toact inasafeandcorrectmannerby

protectingthelong-termbenefitsofourcustomersandemployees.

PRODUCTION LINE AND MACHINES

Themodernproductionfacility consist in slitting andcut to length lines, variousproduction lines formanufacturingof open

sectionprofiles,diverseroll-formlines,2powdercoatingline(continuous&closed),mig-magwelding(arcwelding)lines,ournew

investedroboticweldingline,bendingmachines,differentpresslines,computer-assistedplasmapunchline,supermarketshelves

decorationwoodshop.

OUR WORKING PRINCIPLES

Togivefreeprojectstoallourcustomersandtoworkwithinternationalstandardinputsontheproductsweuseto inform.It is

ourcompany’smostimportantcommitmenttoactwithinthe legal frameworkinourcommercialrelations, toproducethemost

accuratesolutionto thecustomerexpectations intheproductsofferedtoourcustomers,toact inasafeandcorrectmannerby

protectingthelong-termbenefitsofourcustomersandemployees.

15 Yıllık tecrübesi ile profesyonel çözümler ve anahtar teslimi hizmetler sunan, proje çözümleriyle sektördeki saygınlığını

kanıtlanmış, yenilikçi ve güven taşıyan vizyonu ile 2014 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Depo Raf Sistemleri alanında imza

attığımızkaliteli vegüvenilirprojelerlemarkamızıvesektördekiyerimizidaimailerletiyoruz.

Türkiye pazarının yanı sıra 9 Ülkeye ihracat yapan, 2025 yılına kadar ihracat yaptığı Ülke sayısını 27'ye çıkarmayı hedefleyen

çalışmalarımızahızkesmedendevametmekteyiz.Takımsinerjisiyaratmayıbilen,sorumlulukhisseden,kararlı,yenilikçi,bütünlükçü,

sürekli destekleyen, her türlü riske duyarlı, sorun ve engellere meydan okuyabilen, paylaşmayı hedef edinen bir yaklaşım ile

hizmetler vermekteyiz. Tecrübelerimiz sayesinde müşterilerimizin yatırım maliyetlerini düşürürken aynı zamanda kalitelerinin ve

kapasitelerinindeartmasınaolanaksağlamaktayız.

Depo Raf Sistemleri alanındaki çözüm ortağımızın teknolojik üretim metotları ve yarı otomatik üretim parkurları ile sektörde

saygınlığınıkanıtlayan 33yıllıktecrübesiniharmanlayarakfaaliyetlerimizeadapteedip,kalitestandartlarıkriterlerinceuygulamalar

yapmaktayız. Geniş makine parkurunda, modern Roll-Form hatları, Robot kaynak hatları, Elektrostatik toz boya hatları ile

sektöründe lider firmalararasında yeralmaktadır.OtomatikRaf Sistemleri alanındaki çözümortağımızın 20 yıllık lokal veglobal

sanayi için robotlu üretim teknolojileri geliştiren, bu başarısının arkasında teknoloji üreten ve yöneten yetenekli insan kaynağı

bulunmaktadır. Robotlu esnek üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Uluslararası projelerde yer almaktadır. Yurt dışında

Almanya’daveRusya’daorganizasyonlarasahipbulunmaktadır.

ABOUTUS

HAKKIMIZDA



SIRT SIRTA RAF SİSTEMİ

HEAVY DUTYRACKING

Depolama alanının maksimum verimle kullanılması için koridoru uygun aralığa göre dizayn edilen raf sistemidir. Paletli veya

sandıklı ürünlerin depolaması için kullanılan en yaygın ve ekonomik raf sistemidir. Kullanıcılara dar koridorlu ve yüksek irtifalı

alternatiflersunar.Yaygınolmasınınenbüyüknedenipaletyerimaliyetinin,diğer rafsistemlerinegöredahadüşükolmasıdır.Sırt

Sırta raf sistemlerindepaletlerinherbiridiğerindenbağımsızolarakhareketettirilebilir.Kullanılacak istifmakinesinegörekoridor

ölçüleri değişkenlikgösterir.

Conventionalpalletracking,isthemostcommonusedwarehousestoragesystemenablingtostoreallkindsofproducts.Hooked

beamdesignallowseasilyadjustingofthelevelheights.Withinthesystempalletstorageandorderpickingcanbedonewiththe

sameconstruction.Thelayoutandheightoftherackingsystemisdeterminedby;theproductstobestored,thewarehousespace

andtheforkliftstobeused.

Benefits;

•Direct access to eachpallet

•Flexibility according to weight and size of items to bestored

•Possibility to use the same shelf for storage and orderpicking

•Wide range ofaccessories



İÇİNE GİRİLEBİLEN RAFSİSTEMİ

DRIVE INRACKING

Paletliveyasandıklıürünlerindepolanması için,arkaarkayadizilenvearakoridoruolmayanrafsistemidir.Drive-inrafsistemini,

FIFO(İlkgiren-ilkçıkar)veLIFO(Songiren-ilkçıkar)prensipleriileçalıştırabilirsiniz.Drive-inrafsistemininenbüyükdezavantajıise,

arkaarkayakoyulanpaletlerin 10adetlesınırlandırılmasıdır.Bu sınırlandırmaİş GüvenliğiveDepremriskinekarşı oluşturulmuştur.

Drive-inrackingisideallysuitableforthestorageofhomogenousproductsbyaccumulationprinciple,soitenablesthemaximum

useofavailablespaceintermsofbothareaandheight.Thissystemallowsyoutostorenumerouspalletsofasimilarproduct.Drive-

inrackingsystemisfrequentlyusedincoldstoreswhichrequiremaximumuseofspaceforthestorageofproductsinanambient

controlledtemperature.

Benefits;

•High level of spaceoptimisation

•Ideal for storage of numerous pallets with sameSKU

•Elimination of aisles between theracking

•Specially used for seasonal goodsstorage

•Operates on the basis of LIFO (Last In First Out)



KATLI MEZANİN RAFSİSTEMİ

MEZZANINEFLOOR

Taneli, Kutulu veya Askılı ürünlerin operasyonları için kullanılan en yaygın katlı raf sistemidir. Elle yükleme yapılan ürünlerin

istenilenyerekoyulabilmesi vemaksimumdepolamakapasiteneulaşabileceğinizPlatformlubir sistemdir.Yürümeyollarımevcut

olması ile aynı anda faklı katlarda birden fazla personel için çalışma kolaylığı sağlar. Mezanin Platforma Merdivenler yardımı ile

rahatlıklaçıkılır.

MezzanineRackingisaspecialdesignedmultitiersystemallowingtocreateadditionalworkspacewithinthewarehousebyusing

heavyorlightdutyshelvingsystemswithcombinationofaccessorieslikewalkways,railings,stairs,loadingdoorsetc.Accordingto

need,shelflevelsandwalkwayscanbecoveredusingplywood,steelgrating,MDF,chipboard,platformsheetetc.Mezzaninefloors

aretotallydismountableandre-usable,andtheirstructure,dimensionsandlocationareeasilymodifiable.

Benefits;

•Increasing workspace in the warehouse and industrialfacilities

•Design variety according to the specificneeds

• Extension possibility due its modular construction



Profil,Boru,Sunta,Plastik,V.b.uzunvehavaleliürünlerin istiflenmesi içinkullanılanenyaygın rafsistemidir.Konsolkolluraflara

geneldeöndenveuzunçatallıForklifV.b.istifmakinaları ileyüklemeleryapılabilir. İşletmeleriçinhafif,ortaveağıryükleriçinözel

tasarımlıuygulamalaryapılır.Deporafsistemlerindeyapımalzemeleriiçinhafifmalzemeleriveözellikleağırdepomalzemeleriiçin

rafsistemlerimevcut.Özellikleağırdeporafsistemleri kullanımamacınedeniyle çokönemlidir.

Forthestorageoflong,bulkyandproductsofdifferentsizes,especiallypipes,bars,profiles,boardsetc.cantileverrackingsystem

isthemostappropriateoption.Cantileverrackingsystemisdesignedwithdifferentmaterialsaccordingtotheweightofthegoods

tobestored.Forthedesignofthesystem,ontheonesidecoldformedprofilesareusedtosupportlightweights,attheotherside,

hotrolledmaterialssuchasIPE, NPIareusedforheaviergoodstobestored.Cantileverrackingsystemsconsistofconsolearms

boltedtotheverticalstructuralcolumnandstrengthenedwithbracings.

Cantileverrackingsystemscanbeadjustedatanytimeto thedesired lengthwith the useof additional elements.Cantilever

rackingsystemcanbeusedassingle-sidedordouble-sidedandcanbeadjustedaccordingtotheheightandweightofproducts

KONSOL KOLLU RAF SİSTEMİ

CANTILEVERRACKING

to bestored.



Betonarme veya Ağır Çelik Yapılı depolardan daha uygun maliyetli raf sistemidir. Yatırımcıya, ilk yatırım ve amortisman

maliyetlerindeminimum%14-%23 arasındakarsağlar.Bina içingerekli olankolonlarvekirişlerdendoğanalankayıplarınınönüne

geçer. Silo raf sistemlerinde koridor mesafeleri kullanılacak cihaza göre belirlenebilir. Giydirme cephe raf sisteminin tamamen

sökülüp faklıbiralanataşınabilir olmasıveyenidenkurulabilmesi isesisteminenkullanışlıözelliğidir.

RackCladBuildings,withtheothernameSILO,arespecialdesignedrackingsystemthatintegratestherackingasasupporting

structureofthewholeconstruction.RackCladBuildingscanberealizedusingdifferentrackingsystemssuchasconventionalpallet

racking,narrowaisle,shuttle,anddrivein,dynamic,etc.

Astherackingmembersmeettheneedof supportingcolumns,space lossesarisingfromthe useof columnsandtrussesare

eliminated.RackCladBuildingprovidesgreatcostadvantagesasit donot requirehighlevelsof investment inconstruction.The

height of the rackcladbuildings is restricted by local authorities andby the lifting height of thematerialhandling equipment

(stackercraneorforklift.Thankstothemodularsystemoftherackcladbuilding,movingtheentirewarehousetoanother location

CEPHE GİYDİRME RAF SİSTEMİ

CLAD RACKWAREHOUSE

or expanding it, is doneeasily



Paletli veya sandıklı ürünlerindepolanması için,arkaarkayadizilen veara koridoru olmayan raf sistemidir.Mekik raf sistemini,

FIFO(İlkgiren-ilkçıkar)veLIFO(Songiren-ilkçıkar)prensipleri ileçalıştırabilirsiniz.Mekikrafsistemininenbüyükavantajıise,arka

arkayakoyulan paletlerinDrive-ine göre 10katdaha uzun olabilmedir. İş güvenliğininmaksimumseviyede olması vemaksimum

istifleme imkanısunansistemlerarasındayeralmaktadır.

ShuttleRackingSystemisasemiautomatedrackingsystemshowingsimilaritytodrive inrackingasperitsconstruction.The

loadingandunloadingofthepalletswithinthesystemisrealizedbymeansofremote-controlledshuttlemovingonspecialshaped

railsconnectedto therackingchannels.Asthepalletsinthesystemarestoredinthedepthdirection,maximumuseofavailable

spaceandheightisprovided.Thissystemallowsstoringofdifferentproductsinthesamechannel.Duetothemaximumspace

MEKİK RAFSİSTEMİ

PALLETSHUTTLE

utilization,theshuttlerackingsystemispreferredincoldwarehouseswheretheinvestmentcostsareconsiderablyhigh.
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Kutulu,taneli,askılıveyaarşivürünlerinizikolaycaistifleyebileceğinizvesiparişhazırlamakiçinyaygınolarakkullanılandayanıklı,

uzunömürlüraf sistemidir.Özelliklehafifyükdepo rafsistemlerideçalışmaalanlarındaoldukçabüyük faydasıolmasındandolayı

birçok iş alanlarında sıklıkla kullanılıyor. Hafif yük depo raf sistemleri çeşitli malzemelerden üretilen ve iş alanlarında takım ve

teçhizatlar ileyükanlamındaönemlimalzemelerindepolanmasınısağlayanbir sistemolarakönplanaçıkmaktadır.

MediumDutyShelvingisusedparticularlyinwarehousesandpremiseswheredifferentsizedboxedproductswithlightweight

areloadedandunloadedmanually.Thesystemis ideal forthestorageofproductsofdifferentsizes inthemediumvolumeand

weight.Directandquickaccesstotheproductisprovided.Accordingtorequestshelflevelsarecoveredwithgalvanized/painted

metaldecksorhardboard,plywoodorMDF.Byusingtherackingelementsoflight/mediumdutyshelvingsystem,it ispossibleto

designamezzaninesystem.

•Easy and direct access to the product. FIFO principle isapplicable.

•Ideal use for storage of boxed and looseproducts.

HAFİF YÜK RAF SİSTEMİ

MEDIUM DUTYRACKING

• Ability to chance easily due its modularconstruction.



Dosyaveyaevraklarınızı,taneliveyakutuluürünlerinizi istiflemeniziçinkullanılaneneskirafsistemidir.ÇelikRafDepoSistemleri,

Büyük ve Orta ölçekli işletmelerde depolama gereksinimlerine duyulan ihtiyacın çözümü için üretilmiş, montajı ve kurulumu

kolayvemekanalanlarınınopsiyonelolarakkullanılmasını sağlayançözümlerdir.Çelikoluşu, taşıdığı yük veürünlerebağlı olarak

mukavemetgöstererekesnemegöstermezveson derecedayanıklıdır.

ArchiveRackisusedparticularlyinwarehousesandpremiseswheredifferentsizedboxedproductswithlightweightareloaded

andmanually.Thesystemisidealforthestorageofproductsofdifferentsizesinthelightdutyvolumeandweight.Directandquick

accesstotheproductisprovided.Byusingtherackingelementsoflightdutyshelvingsystem,it ispossibletodesignamezzanine

ARŞİV RAF SİSTEMİ

ARCHIVERACKING

system.



Kutulu veya Paletli ürünlerinizin FIFO (İlk giren-ilk çıkar) veya LIFO (Son giren-ilk çıkar) prensipleri ile çalışma imkanı sunar.

Sistemdeki Rulo-Makaralar sayesinde ürünlerinizin kolayca akışını sağlar. Büyük ve Orta Ölçekli İşletmelerin nerede ise hepsinde

ihtiyaçduyulandepolamasistemlerininbaşındarafsistemlerigelmektedir.Busistemlerinenbüyükartısı,kullanıldıklarıortamlardaki

alanlarınmaksimumfayda ilekullanılmasını sağlamak vebununla birliktedepolamaürünlerinin kategoriler halindeayrılmalarına

yardımcıolmasıolarakdüşünülebilir.

Flow rackforboxesworksonthe sameprinciple aspallet flowracks.Flow rackforboxes is basedonFIFO (first in first out)

principlewheredifferenttypesofloadsuchasboxes,cartons,plasticcontainersandothercanbestored.Rollertrackmoveload by

forceof gravity,providingaconstant supplyof goods to theworkingarea.Loadingandunloading is carriedout fromdifferent

sidesoftherackmodule.Flowrackforboxesisapplicabletoallconventionalrackingsystems.Sincethissystemsavestime,itis

MAKARALI KAYAR RAF SİSTEMİ

FLOWRACK

particularly preferred for order picking operations and in assembly lines.



ÖZEL TASARIM RAF SİSTEMİ

CUSTOMDESIGN

Size uygun raf sistemi bulamıyorsanız klişelerin dışına çıkmak ve ürünlerinizi faklı şekillerde istiflemek istiyorsanız, size özel 

olarak raf sistemleri tasarlanacaktır.

Industry specific, producing practicalsolutions.



KUTULU OTOMATİK RAF SİSTEMİ

MINI LOADASRS

TamOtomatik raf yüksek performansı ile kutulu, kolili veya askılı ürünlerin İnsansız alanlarda depolanması için kullanılan en

uygun çözümdür. Bu sistemlerdeki hafif yükleri taşımak için robotik ekipman kullanır. Bu sayede konvansiyonel raflara göre

kullanıcı hataları ve iş kazaları ortadan kalkmış olur. Ürünlerin cinsleri ve yüklerine göre koridor vinçlerinin tipleri değişkenlik

gösterir.Envantervestokyönetimi içineniyi sonuçlarıalmanızısağlar.

AutomatedStorageandRetrievalSystem(AS/RS)isadedicatedstoragesystemwhichconsistofavarietyofcomputer-controlled

andwarehousemanagementsystem(WMS)integrationtostoreandretrieveofloadsautomaticallyfromdefinedstoragelocations.

AS/RSsystemsareavailableforbothheavyandlight loads,whileUNITLOADisideallyusedforheavyandbulkyitemsonpallets,

containersetc.andMINILOADisusedforlightandsmallvolumeitemsontotes,boxes,cartonsetc.Loadingandunloadingofthe

productsiscarriedoutbystackercranes.Thesystemis totallyoperatedundercomputerizedcontrol.

Benefits;

• 100% accuracy level of real-time inventory control andupdate

• Maximum operating speed and accuracyrate

• Due to fully automatic operation high level of human and materialsafety

• Efficiency increasing of the existingspace



PALETLİ OTOMATİK RAF SİSTEMİ

PALLETASRS

Tam Otomatik raf yüksek performansı ile paletli-kasalı ürünlerin İnsansız alanlarda depolanması için kullanılan en uygun

çözümdür.Bu sistemlerdekiorta-ağır yükleri taşımak için robotikekipmankullanır.Bu sayedekonvansiyonel raflaragörekullanıcı

hataları-darbeleriveiş kazalarıortadankalkmışolur.Envantervestokyönetimi içineniyi sonuçlarıalmanızısağlar.

AutomatedStorageandRetrievalSystem(AS/RS)isadedicatedstoragesystemwhichconsistofavarietyofcomputer-controlled

andwarehousemanagementsystem(WMS) integrationtostoreandretrieveofloadsautomaticallyfromdefinedstoragelocations

AS/RSsystemsareavailableforbothheavyandlight loads,whileUNITLOADisideallyusedforheavyandbulkyitemsonpallets,

containersetc.andMINILOADisusedforlightandsmallvolumeitemsontotes,boxes,cartonsetc.Loadingandunloadingofthe

productsiscarriedoutbystackercranes.Thesystemis totallyoperatedundercomputerizedcontrol.

Benefits;

• 100% accuracy level of real-time inventory control andupdate

• Maximum operating speed and accuracyrate

• Due to fully automatic operation high level of human and materialsafety

• Efficiency increasing of the existingspace
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EKİP / TEAM



TENİK DETAYLAR  / TECHNICAL DETAILS



AYAK & TRAVERS DETAYLARI  / FRAME & BEAMS SECTIONS



(ST37) AYAK TAŞIMA KAPASİTELERİ/ CAPACITY  OF  FRAMES



(ST52) AYAK TAŞIMA KAPASİTELERİ/ CAPACITY  OF  FRAMES



‘’CC’’  TRAVERS TAŞIMA KAPASİTELERİ / CAPACITY  OF  BEAMS  ‘’CC’’



AKSESUARLAR  / ACCESSORIES



DOĞRU YÜKLEME / CORRECT STACKING



EKİP / TEAM

Adress : Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. No:4 

Metrocity İş Merkezi D Blok K:4 

Levent/İstanbul/TURKEY  

Phone : +90 212 438 79 98

Phone 2 : +90 212 365 55 28

Fax : +90 212 286 39 24

info@paletraf.com

export@paletraf.com
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