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A RAKTÁRSÁTOR!
MEGOLDÁS:

HELYETTESÍTHET EGY CSARNOKOT VAGY
AKÁR EGY  RAKTÁRÉPÜLETET!

RAKTÁROZÁSA NINCS MEGOLDVA,

ESETLEG IDEIGLENESEN TÁROLNA?

MEGLÉVŐ RAKTÁRÉPÜLETÉT

SZERETNÉ BŐVÍTENI?



Felgyorsult világunkban piaci versenyképességünk megtartásának érdekében, inno-
vatívan és költséghatékonyan kell tudnunk működtetni vállalkozásunkat.

Ha fejlődni szeretnének és stabilan megfelelni az egyre magasabb elvárásoknak, 
akkor professzionálissá kell válniuk! Ebben lehetünk az Önök segítségére is, amennyi-
ben korszerű és gyors raktározási megoldást keresnek.
 
TÖBB ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL RENDELKEZÜNK PONYVÁK ÉS SÁTRAK 
GYÁRTÁSA, VALAMINT ÉPÍTÉSE ÉS DEKORÁLÁSA TERÉN. 

Az elmúlt évek során az egyik legfontosabb termékünkké a raktársátor vált, mely 
kiváló megoldást jelent a rendszeresen felmerülő raktározási problémákra.
 
A raktársátor használata tiszta és rendezett telephelyet teremthet, mivel elnyeli a 
göngyölegeket, csomagolóanyagokat, szállítási eszközöket, valamint az ideiglenes 
gyártásközi elemeket. Megvédi a csapadéktól az árut, a félkész terméket, különböző 
anyagokat, alkatrészeket és szerszámokat, egyúttal segítenek a hullámzó megrende-
lési körülményekben történő tárolásban is.
 
Szerkezetükből adódóan sokkal gyorsabban, könnyebben telepíthetőek, mint a csar-
nokok. Amennyiben tartósan szeretnék raktársátrunkat igénybe venni, akkor jó 
hírünk van, mivel a jelenleg forgalomban lévő sátoranyagok hosszú távú tartósságuk 
által képesek felvenni  a versenyt, akár egy trapézlemezes megoldással szemben is.

Mindemellett logózhatóak, feliratozhatóak és tetszőleges színkombinációban rendel-
hetőek meg.
 
Az eddigi megbízásaink és szakmai tapasztalatainknak köszönhetően képesek 
vagyunk a raktársátrak tervezési, mérnöki, gyártási és telepítési feladatait mi magunk 
ellátni, a piacon elérhető legmagasabb fokú igényességgel.

Cégünk felelősségbiztosítással és EN ISO minőségbiztosítási tanúsítványokkal is 
rendelkezik. 

Ügyfeleinknek a kezdeti tanácsadástól az utolsó simításokig, mindenben segítségük-
re tudunk lenni, hogy egy modern, mobil és megbízható raktározási megoldáshoz 
jussanak.

GEGE HUNGARY



PRAKTIKUS

KIS MÉRETŰ
RAKTÁRSÁTRAK

EGYEDI ALAKÚ ÉS

MÉRETEZÉSI LEHETŐSÉGŰ

könnyen bontható, szállítható és 
telepíthető

MOBIL SZERKEZET

GYORS KIVITELEZHETŐSÉG 
3-6 hét (mérettől függően)



KÖZEPES ÉS NAGYOBB
MÉRETŰ RAKTÁRSÁTRAK

ELLENÁLL AZ IDŐJÁRÁS

VISZONTAGSÁGAINAK

IDŐTÁLLÓ

Raktársátraink feladatspecifikus ponyvája kiváló 
minőségű és tartósan ellenáll az UV sugárzásnak, 
nem ázik be, még a nagy esőzések idején sem.

A sátor hóteher-bíró képessége igény és méretezés 
függő, a kialakítás során nagyobb tető dőlésszöget 
alakítunk ki a raktársátornál, ezáltal a hó kisebb 
eséllyel áll meg rajta és nem terheli extrém módon
a ponyvát.

Stabil vázszerkezeteinknek és a kompro-
misszumot nem ismerő rögzítéseinknek
köszönhetően, erős viharok esetén 
is biztonságosan állnak.



Raktársátrainkra teljes körű garanciát vállalunk, ami kiterjed a sátor-
ponyva anyagbéli károsodására, színtartósságára, UV stabilitására, felü-
letkezelésére vagy a vázszerkezet tartósságára, lényegében termékünk 
és szolgáltatásunk minden elemére.

Minden raktársátrunk 4 évszakos időjárásálló kivitelben kerül átadásra. 
Országunk klímáján minden előforduló viszontagságnak ellenáll. Eltérő 
éghajlatokon tapasztalható szélsőséges időjárásokra is felkészíthetőek a 
raktársátrak.

TELJES KÖRŰ
GARANCIA



EGYEDI
LEHETŐSÉGEK

Egyedi alakú, méretű, kialakítású
szerkezettel és kivitelben rendelhetők.

Tetszőleges – és a feladatnak a
legjobban megfelelő - vázanyag és
ponyvaburkolat választás.

Adott viszonyok (pl. terep) 
figyelembevételével készül.

Meglévő tárgyak (pl. termelő gép) 
könnyedén beletervezhetők.

A meglévő csarnok/telephely 
adottságait és előírásait is lehetséges 
szem előtt tartani.

Rendhagyó oldalmagassággal (6-7m)
is tervezhető, működőképes és 
biztonságos.



+36 20 55 55 255 
+36 80 98 4343

ajanlat@raktarsator.info
www.raktarsator.info

H-2800 Tatabánya,
Deák Ferenc u. 29.

GEGE HUNGARY


