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POZNAŃ

WROCŁAW

ŁÓDŹ

WARSZAWA

GARWOLIN

KATOWICE

GDAŃSK

Jesteśmy firmą handlowo-usługową, świadczącą również usługi doradcze. Proponujemy 
indywidualne rozwiązania, dopasowane do potrzeb i wymagań klienta oraz kompleksowo 
pomagamy rozwiązywać problemy w magazynie od projektu do dostarczenia sprzętu i jego 
późniejszego serwisu. Pomagamy przy tworzeniu nowych i reorganizujemy istniejące 
obiekty magazynowe. Podstawą wszystkich działań jest funkcjonalność i bezpieczeństwo 
w magazynach NASZYCH KLIENTÓW.

Mamy ponad 20 lat doświadczenia w branży. Posiadamy zespół specjalistów, który 
gwarantuje rzetelne rozwiązania wszelkich problemów w magazynie. Działamy na terenie 
całego kraju.
Swoim doświadczeniem dzielimy się przy okazji prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi 
i eksploatacji regałów magazynowych.
Wykonujemy eksperckie przeglądy instalacji regałowych a także wyposażamy magazyny 
w akcesoria poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Zajmujemy się także serwisem regałów - ich naprawą (również metodą ROS:  
www.naprawaregałów.pl), kontrolą techniczną oraz przenoszeniem regałów w ramach 
przeprowadzek wewnątrz i między firmowych. Oferujemy dodatkowo różnego rodzaju 
wyposażenie magazynów – od regałów poprzez antresole, wózki widłowe i wszelkie 
akcesoria regałowe.

Zaufali nam:

Działamy na terenie całego kraju
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1. PRZEGLĄDY REGAŁÓW
ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO - TO TWÓJ OBOWIĄZEK

Każda firma posiadająca regały magazynowe ma obowiązek raz do roku wykonać 
ich kontrolę - przegląd ekspercki. Najczęściej odpowiedzialni za dopilnowanie 
kontroli są kierownicy magazynu lub inni wyznaczeni pracownicy (PRSES).

Jako niezależni eksperci wykonujemy bieżące i eksperckie przeglądy regałów 
poprzez zespół doświadczonych inspektorów. Na zlecenie naszych klientów 
dokonujemy w ich imieniu również odbiorów technicznych nowych instalacji 
regałowych - sprawdzamy poprawność wykonania montażu oraz kompletność 
dokumentacji technicznej.

Posiadamy specjalistyczne narzędzia do pomiaru i klasyfikacji uszkodzeń. 
Jako nieliczni na rynku wykonujemy szkic rozmieszczenia regałów wraz  
z zaznaczeniem miejsc uszkodzonych elementów.

Regulacje prawne
Zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002  
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178 poz. 1745) oraz znowelizowaną  
normą europejską PN-EN 15635, na pracodawcy spoczywa obowiązek 
systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze  
szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego 
maszyn i innych urządzeń technicznych.
Przegląd ekspercki należy wykonać w odstępach max. 12 miesięcy.

WYKONUJEMY EKSPERCKIE PRZEGLĄDY REGAŁÓW:

zgodnie z normą PN-EN 15635

wszystkich producentów 
regałów
z pomiarem i klasyfikacją 
uszkodzeń

z graficzną lokalizacją 
defektów
z wykazem elementów 
do naprawy

REGAŁ JEST USZKODZONY

OPIS STREF ZAGROŻENIA

POWRÓT DO UŻYTKOWANIA REGAŁU

RYZYKO
CZERWONE

RYZYKO
ŻÓŁTE

RYZYKO
ZIELONE

OSOBA PROWADZĄCA PRZEGLĄD LUB OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ DO SKŁADOWANIA OCENI USZKODZENIE

I SKLASYFIKUJE JE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KODU CEN.

Natychmiast odciążyć 
wszystkie kolumny

regału znajdujące się 
w strefie wpływu 

i naprawić uszkodzenie przed
ponownym wkorzystaniem.

Konieczne naprawy
lub wymiany 
wszystkich

uszkodzonych 
elementów 

są przeprowadzone
poprawnie.

źródło: NORMA PN-EN 15635

Jeżeli naprawy
nie są

przeprowadzone
w ciągu 4 tygodni
lub jeśli istotność
uszkodzeń uległa

zwiększeniu.

Jeżeli istotność
uszkodzeń

uległa
zwiększeniu.

Jeżeli nie ma zmian,
kontynuować obserwacje
na poziomie zwykłych
przeglądów i okresów
międzyprzeglądowych.

Konieczne naprawy 
lub wymiany 
zniszczonych 

elementów zostały 
przeprowadzone 

poprawnie.

Zapisać zakres i ocenić
ponownie przy okazji

następnego przeglądu,
który powinien zostać

przeprowadzony w ciągu
12 miesięcy.

1. zidentyfikować uszkodzenie
 wymagające naprawy.
2. zamówić części zamienne.
3. zapewnić, że wszystkie
 obszary wpływu uszkodzenia
 nie będą obciążane ponownie
 po ich roztowarowaniu.
4. Przeprowadzić naprawy   
 najszybciej jak to jest możliwe.

USŁUGI

PO KAŻDYM PRZEGLĄDZIE ZAPEWNIAMY:

dokumentację poprzeglądową wraz ze szkicem

segregator na dokumenty dla kierownika magazynu

naprawę regałów nowoczesną metodą ROS bez zdejmowania palet

wymianę uszkodzonych regałów metodą tradycyjną
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NIE WYMIENIAJ     NAPRAW

odstawienie 2 palet z poziomu 
posadzki przy naprawie jednego 
słupa (wykonują pracownicy 
firmy ROS)
naprawa słupa regałowego
- max 30 min.

WYMIANA TRADYCYJNA ROS

USŁUGI

PONAD
SŁUPÓW REGAŁOWYCH BEZ ZDEJMOWANIA PALET

NAPRAWIONYCH2 OOO OOO

zakup nowych słupów regałowych
koszt dostawy słupów
zdjęcie palet i dysponowanie miejscem 
na ich składowanie
demontaż regału
wymiana słupa 3-krotnie dłuższa od naprawy
konieczność opróżnienia min. 6 pól regałowych
(usprawnienie pracy grupy montażowej)
przerwa w standardowej pracy operatora
odstawienie palet z powrotem na regał
złomowanie

METODA ROS to:
bezpieczeństwo ludzi i towaru
oszczędność czasu i pieniędzy
ochrona środowiska

zgodność z NORMĄ PN-EN 15635
2-letnia gwarancja

PRZED NAPRAWĄ PO NAPRAWIE
certified

DEKRA Certification

ROS Racking Repair
System

BS EN 15635

USŁUGI

2. NAPRAWA REGAŁÓW - METODA ROS
BĄDŹ INNOWACYJNY – OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE

We współpracy z firmą ROS POLSKA, zajmujemy się naprawą słupów  
regałowych. Jako jedyni w Polsce dokonujemy naprawy przy użyciu 
opatentowanej, nowoczesnej technologii, która umożliwia w funkcjonującym 
magazynie naprawę słupa regałowego bez zdejmowania palet z towarem.

Naprawa regałów metodą ROS wykonywana jest od ponad 10 lat w 30 krajach. 
Polega ona na odwzorowaniu pierwotnego kształtu słupa poprzez zestaw 
specjalistycznych narzędzi. Naprawa zajmuje 20 - 30 minut, co w znaczny 
sposób skraca czas naprawy uszkodzonych regałów. Skuteczność tej technologii 
potwierdzona jest poprzez liczne certyfikaty niezależnych organizacji, takich 
jak: Dekra, ISIB Dr. Moll GmbH, Bayer Technology Services, Packer Engineering, 
SafeContractor, CHAS, Bureau Veritas Inspection and Certification.

Z tego sposobu naprawy regałów korzystają największe światowe firmy, jak: 
CocaCola, Philips, Kuehne+Nagel, Audi, Lidl, Bosch, BMW, TNT, Akzo Nobel, VW, 
Spar, DB Schenker, Honda, Caterpillar, Pepsi, Bayern, DHL, Dachser, Hilti, Rhenus
Logistics, Amica, Farutex, Kruszwica i wiele innych.

Obejrzyj film z naprawy i zostań jednym z tysięcy zadowolonych 
klientów - www.naprawaregałów.pl

PORÓWNANIE METOD:
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3.  SERWIS REGAŁÓW 4. MONTAŻ I DEMONTAŻ REGAŁÓW
PRACUJ Z ZAWODOWCAMI

DZIAŁAJ - ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Wykonujemy serwis regałów poprzez wymianę uszkodzonych elementów na 
nowe. Do naprawy wykorzystujemy części zamienne z zasobów klienta lub sami 
je dostarczamy. Oferujemy części zamienne do regałów większości producentów, 
tj. Mago, MGL, Stow, Mecalux, Wandalex, Feralco, Jungheinrich, Esmena, Meta, 
SSI Schaefer i innych.

Serwisy regałów wykonywane są poprzez profesjonalne ekipy montażowe  
z wieloletnim doświadczeniem. Większość prac nadzorowana jest przez nasz 
zespół techniczny, który dba o rzetelne i prawidłowe wykonanie prac. 

Jeszcze przed wykonaniem prac serwisowych nasz zespół techniczny określa 
plan i sposób działania, aby przeprowadzane prace były bezpieczne, nie zakłócały 
bieżącego funkcjonowania magazynu oraz posiadały odpowiednie dokumentacje
i protokoły ponaprawcze.

montujemy i demontujemy regały większości producentów

przenosimy systemy regałów magazynowych w ramach firmy lub pomiędzy 
firmami

wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, rzetelność i szybkość realizacji

opracowujemy plan i harmonogram działania ekipy montażowej

ekipy montażowe posiadają odpowiedni sprzęt i uprawnienia do pracy
na wysokościach

zespół techniczny nadzoruje prace i doradza przy ewentualnych zmianach
ustawienia regałów

działamy na terenie całego kraju i Europy

po zakończonych pracach montażowych wykonujemy i dostarczamy dokumentację 
umożliwiającą użytkowanie regałów oraz protokoły pomontażowe

nasze prace ubezpieczone są na kwotę 3 000 000,- pln
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5. PROJEKTY LOGISTYCZNE

WYBUDUJ MAGAZYN DOPASOWANY 
DO TWOICH POTRZEB

Nasza firma wykonuje różnego typu zadania związane z optymalnym 
wybudowaniem hali magazynowej, aranżacją urządzeń magazynowych oraz 
optymalizacją prac magazynowych. 

Ponad 20-letnia praktyka zawodowa i wykonanie ponad 2000 projektów 
pomaga nam w rozwiązywaniu wielu zadań, aby usprawnić TWÓJ magazyn. 

Budowę magazynów najczęściej zaczyna się od postawienia hali magazynowej, 
często zapominając, iż takie przedsięwzięcie powinno rozpocząć się od projektu 
logistycznego, zaś zaprojektowanie i wybudowanie hali jest etapem końcowym 
tego procesu. Dlatego ZANIM WYBUDUJESZ halę magazynową skorzystaj  
z naszej oferty. Nie wydawaj pieniędzy na zbędną powierzchnię magazynową 
z nami zaoszczędzisz!

ZAKRES NASZEJ OFERTY:

KORZYŚCI Z PROJEKTÓW I DORADZTWA LOGISTYCZNEGO:

projekty logistyczne
konsultacje i doradztwo logistyczne
aranżacja zagospodarowania powierzchni magazynowej w sprzęt magazynowy 
(regały, wózki itp.)
audyt i doradztwo przy optymalizacji działań operacyjnych w nowych i istniejących
magazynach

obniżenie kosztów budowy magazynu z wyposażeniem, przypadających na 
jednostkę paletową – udowodnimy w cyfrach
zoptymalizowanie bryły budynku do rzeczywistych potrzeb składowanych 
towarów
określenie rzeczywistego przebiegu towaru przez magazyn i zidentyfikowanie 
niezbędnych czynności w magazynie
określenie i przydzielenie konkretnych zadań operacyjnych pracownikom 
magazynowym
wybór optymalnego systemu składowania towaru i jego transportu
wyeliminowanie błędów technicznych na etapie projektu budowlanego lub 
wykonawczego
usprawnienie działań operacyjnych w magazynie
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6.  SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MAGAZYNU
ZADBAJ O BEZPIECZNĄ PRACĘ W TWOIM MAGAZYNIE

SZKOLENIE STANOWISKOWE Z OBSŁUGI REGAŁÓW 
MAGAZYNOWYCH

Organizujemy szkolenia dla pracowników magazynów celem zminimalizowania 
ryzyka wypadków, pogłębienia wiedzy, poprawienia bezpieczeństwa i jakości 
pracy. 

Przeprowadzamy m.in. szkolenia stanowiskowe z obsługi regałów, które są 
wymagane przez służby Państwowej Inspekcji Pracy. Na naszych szkoleniach 
informujemy o aktualnym stanie prawnym dotyczącym obsługi i eksploatacji 
regałów oraz o obowiązkowych przeglądach. 

Szkolenia przeprowadzane są przez osoby z wieloletnim doświadczeniem  
w zakresie techniki magazynowej i logistyki wewnątrzzakładowej.

DLA KOGO: KORZYŚCI:
pracowników magazynu
pracowników przebywających 
na L4 dłużej niż 30 dni
pracowników, którzy zmienili 
stanowisko pracy
kierowników magazynu
pracowników służb nadzoru 
technicznego i BHP

spełnienie wymagań przepisów PIP i BHP
podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji
zapoznanie się z zasadami właściwej obsługi urządzeń 
do składowania i podstawowymi zasadami kompletacji
dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

1 

SZKOLENIE Z BIEŻĄCYCH PRZEGLĄDÓW REGAŁOWYCH
DLA KOGO: KORZYŚCI:

kierowników magazynu
pracowników BHP
inspektorów PIP
pracowników działu 
utrzymania ruchu

zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym 
w Polsce w zakresie użytkowania i serwisu systemów 
regałów magazynowych
zapoznanie się z zasadami eksploatacji i kontroli 
systemów regałowych
nabycie umiejętności identyfikacji uszkodzeń
dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

wszystkie wynikające z udziału w szkoleniu nr 2 

2 

SZKOLENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZNE
UŻYTKOWANIE REGAŁÓW - PRSES

DLA KOGO: KORZYŚCI:
pracowników odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo w magazynie
pracowników wykonujących 
bieżące przeglądy regałów umiejętność głębszej analizy zaistniałych zdarzeń  

w magazynie oraz tworzenie gotowych rozwiązań  
w celu zapobiegania nowym zagrożeniom

z chwilą zdania egzaminu otrzymanie certyfikatu „PRSES 
wg normy EN-PN 15635”wydanego przez firmę Darlog

DODATKOWO:

3 
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OSŁONY REGAŁOWE, ODBOJNICE,
BARIERKI OCHRONNE
WYPEŁNIENIA POZIOMÓW 
W REGAŁACH
REGAŁY MAGAZYNOWE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO REGAŁÓW
WYGRODZENIA
POMOSTY I ANTRESOLE
WÓZKI WIDŁOWE
MEBLE WARSZTATOWE I SOCJALNE

PRODUKTY



18 19

1. OSŁONY REGAŁOWE, ODBOJNICE, 
 BARIERKI OCHRONNE

1a. Do zabezpieczenia regałów magazynowych

1b. Do zabezpieczenia hal przemysłowych 
 i magazynów

Odbojnice i osłony stosowane są do zabezpieczenia regałów magazynowych, 
maszyn, urządzeń oraz elementów hal produkcyjnych, magazynowych  
i sklepowych.
Barierki i słupki ochronne stosowane są do zabezpieczenia ścian, maszyn, 
urządzeń, traktów komunikacyjnych oraz elementów hal produkcyjnych, 
magazynowych i sklepowych.
Wszystkie produkty można wykonać w różnych kolorach i wymiarach. 

Przykłady zastosowania:

Przykłady zastosowania:

OSŁONA RUROWA

OSŁONA Z WYPEŁNIENIEM
DREWNIANYM

OSŁONA RAMY REGAŁU 
PODWÓJNEGO

BARIERKA OCHRONNA
Z DREWNIANĄ BORTNICĄ

OSŁONA DOKÓW
ZAŁADUNKOWYCHOSŁONA CZOŁOWA SŁUPA

BARIERKA OCHRONNA

OSŁONA NAROŻNA SŁUPA OSŁONA DRZWI 
PRZESUWNYCH

OSŁONA BRAM 
WJAZDOWYCH

ODBOJNICA Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO

OSŁONA Z BLACHY 
STALOWEJ

OSŁONA Z WYPEŁNIENIEM
DREWNIANYM

OSŁONA Z WYPEŁNIENIEM
DREWNIANYM

BARIERKI I SŁUPKI 
OCHRONNE

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

PRODUKTY PRODUKTY
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1c. do zabezpieczenia słupów konstrukcyjnych
 i urządzeń przemysłowych

OSŁONA RUROWA Z 
DREWNIANĄ BORTNICĄ

PŁYTA WIÓROWAOSŁONA SŁUPA 
KONSTRUKCYJNEGO

PANELE METALOWEOSŁONA Z WYPEŁNIENIEM
DREWNIANYM

ODBOJNICA RUROWA

PRZEGRODY STALOWEODBOJE RUROWE 
- NAROŻNIKOWE

KRATOWNICA STALOWAOSŁONA RUROWA 
HYDRANTU

ODBOJE RUROWE 
OKALAJĄCE

WYPEŁNIENIE STALOWE 
NAD PRZEJAZDEMODBOJNICE RUROWE

SIATKA STALOWA 
Z PRZEGRODAMI

OSŁONA SŁUPA 
KONSTRUKCYJNEGO

PRODUKTY PRODUKTY

2.WYPEŁNIENIA POZIOMÓW 
 W REGAŁACH MAGAZYNOWYCH

WYPEŁNIENIA POZIOMÓW REGAŁÓW STOSUJE SIĘ:
na poziomach, z których odbywa się kompletacja towarów
do wypełnienia poziomów regałowych nad przejazdami dla wózków widłowych
do składowania luźnych towarów jak kartony, butelki oraz towary niestandardowe
w celu zabezpieczenia przed osunięciem się palet

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

Przykłady zastosowania:

Przykłady zastosowania:
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REGAŁ Z PÓŁKAMI 
METALOWYMI

REGAŁ Z PÓŁKĄ 
DREWNIANĄ

MODUŁOWY REGAŁ 
PRZEPŁYWOWY

REGAŁ PRZEPŁYWOWY

REGAŁ PÓŁKOWY 
Z ANTRESOLĄ

REGAŁ Z WYKORZYSTANIEM
METALOWYCH PANELI

PRODUKTY PRODUKTY

3.  REGAŁY MAGAZYNOWE
3a. Półkowe
Sprzedajemy, dostarczamy i montujemy regały magazynowe wiodących 
firm europejskich. Dobieramy i oferujemy systemy regałów  tych producentów, 
którzy w danym systemie regałowym posiadają najlepszy produkt. 

Jako niezależny dostawca, zawsze proponujemy optymalne rozwiązanie. 
Wszystkie oferowane przez nas regały magazynowe projektowane są zgodnie 
z normami FEM i EN 15512. Spełniają tym samym wymogi standardów 
obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Pełnimy również rolę integratora systemów magazynowych. Integracja 
obejmuje dostawę kompleksowych rozwiązań w magazynie dla 
zaspokojenia potrzeb wewnętrznego przepływu towarów. Dobieramy  
nie tylko regały, ale również systemy wspomagające (m.in. WMS,  
taśmociągi) oraz odpowiedniego typu wózki widłowe i urządzenia pomocnicze.

3b. Regały paletowe

REGAŁ PALETOWO 
- RZĘDOWY

REGAŁ PALETOWY 
Z PRZEJAZDEM

REGAŁ PALETOWY WĄSKIEGO
KORYTARZA PRACY

REGAŁ ROLKOWY

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁ WJEZDNY

REGAŁ WSPORNIKOWY

REGAŁY PALETOWO
- RZĘDOWE

REGAŁ PALETOWY 
Z WYPEŁNIENIEM POZIOMÓW

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

Przykłady zastosowania:

Przykładowe instalacje:
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PRODUKTY PRODUKTY

4.  CZĘŚCI ZAMIENNE DO REGAŁÓW

Oferujemy elementy zamienne do regałów rzędowych, wjezdnych 
i innych. Dostarczamy dowolnego typu belki, słupy oraz inne elementy,  
dzięki którym możliwa jest rozbudowa, modyfikacja, wymiana oraz 
bezpieczne użytkowanie posiadanego systemu regałowego.

Oferujemy części zamienne regałów większości producentów: Mago, 
MGL, SSI Schaefer, Jungheinrich, Feralco, Stow, Esmena, Mecalux, 
Wandalex, Meta i innych.

1. Profil słupa
6. Kotwa2. Trawers regału
7. Śruba M8 do stężeń3. Zawleczka
8. Śruba M8 lub M10
 do stopy słupa

4. Stężenia

5. Stopa regału

WYGRODZENIE Z BRAMĄ
PRZESUWNĄ

SIATKA OCHRONNA 
NA TYŁACH REGAŁU

WYGRODZENIE 
Z BRAMĄ UCHYLNĄ

SIATKA OCHRONNA 
NA BOKU REGAŁU

SIATKA OCHRONNA 
NA TYŁACH REGAŁU

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA 
DOSTĘP

5.  WYGRODZENIA

Oferujemy standardowe i specjalistyczne systemy wygrodzeń, 
które pozwalają wydzielić lub podzielić powierzchnię magazynową 
wg indywidualnych potrzeb. Rozwiązania takie znacząco zwiększają 
bezpieczeństwo pracowników, urządzeń i towaru w magazynie. Na całą 
konstrukcję składają się modułowe elementy, pozwalające dowolnie 
modyfikować przestrzeń. Instalacje są szybkie i łatwe w montażu, dzięki 
dobrze przemyślanym rozwiązaniom.

Wygrodzenia stosuje się również na tyłach i bokach regałów oraz do 
odgrodzenia przemysłowych maszyn.

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

Przykłady zastosowania:
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ANTRESOLA NA BAZIE 
REGAŁÓW PÓŁKOWYCH

ANTRESOLA 
WIELOPOZIOMOWA

ANTRESOLA 
- ELEMENTY NOŚNE

ANTRESOLA NA BAZIE 
REGAŁÓW PÓŁKOWYCH

ANTRESOLA 
SAMONOŚNA

ANTRESOLA 
WIELOPOZIOMOWA

PRODUKTY PRODUKTY

6.  POMOSTY I ANTRESOLE

Pomosty i antresole pozwalają optymalnie wykorzystać przestrzeń 
magazynową, produkcyjną i biurową. Dzięki nim uzyskuje się również 
łatwiejszy dostęp do wszystkich poziomów składowania. Oferujemy 
antresole i pomosty wiodących europejskich producentów. Poszczególni 
producenci specjalizują się w konkretnych produktach, dlatego też 
mamy możliwość doboru konkretnego rozwiązania tak, aby optymalnie  
i ekonomicznie dopasować się do założeń projektowych.

Antresole magazynowe projektowane są jako konstrukcje samonośne 
lub zabudowane na bazie regałów paletowych i półkowych. Zastosowanie 
antresoli pozwala w pełni wykorzystać kubaturę magazynu poprzez 
całkowite zagospodarowanie wysokości hali. Konstrukcja pomostu 
umożliwia zastosowanie różnych metod składowania towarów na 
poszczególnych piętrach. Oba produkty nie wymagają pozwolenia na 
budowę, ponieważ nie są na stałe związane z podłożem.

WÓZEK CZOŁOWY WÓZEK PODNOŚNIKOWY WÓZEK Z MASZTEM 
WYSUWNYM

7.  WÓZKI WIDŁOWE

Zajmujemy się sprzedażą i wynajmem używanych wózków widłowych  
marki Still, Linde i Jungheinrich po renowacji. Wózki są w pełni 
sprawne i nie stanowią dużego obciążenia finansowego dla firmy. 

Zapewniamy obsługę serwisową sprzedanych wózków oraz dostęp do 
części zamiennych.

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL
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SZAFA UBRANIOWA

STÓŁ WARSZTATOWY

SZAFA NA NARZĘDZIA

STÓŁ DO PAKOWANIA

SZAFA NA DROBNE
PRZEDMIOTY

STÓŁ ROBOCZY

PRODUKTY PRODUKTY

8.  MEBLE WARSZTATOWE I SOCJALNE

Dostarczamy różnego typu produkty wykonane z elementów metalowych 
do wykorzystania w halach produkcyjnych, warsztatach, magazynach  
i pomieszczeniach socjalnych, zgodnie z życzeniem i zapotrzebowaniem 
naszych klientów.

NADSTAWKA
NA PALETĘ

WÓZEK TRANSPORTOWY

STÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

WÓZEK TRANSPORTOWY

SZAFA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

NADSTAWKA
NA PALETĘ

9.  INNE PRODUKTY

Nasza firma dostarcza różnego typu produkty do wyposażenia hal 
magazynowych, produkcyjnych i warsztatów.

GŁÓWNIE OFERUJEMY:
stoły warsztatowe szafy na narzędzia
stoły do pakowania szafy na akta i dokumenty
stoły robocze skrytki
szafy ubraniowe

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL
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TAŚMA ODGRADZAJĄCA

STÓŁ WARSZTATOWY

POJEMNIKI PLASTIKOWE

PALECIAK Z WAGĄ

WÓZKI UNOSZĄCE

POJEMNIKI PLASTIKOWE

WANNY OCIEKOWE

LUSTRA PRZEMYSŁOWE

DRABINA MAGAZYNOWA

PRODUKTY

9.  INNE PRODUKTY SPRAWDŹ
CENY NA
WDM24.PL

www.darlog.pl

www.mebledobiura.pl
www.wszystkodomagazynu.pl
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