
RAKTÁRSÁTRAK
K I S V Á L L A L K O Z Á S T Ó L

A  N A G Y V Á L L A L A T I G



RAKTÁROZÁSA NINCS MEGOLDVA,

ESETLEG IDEIGLENESEN TÁROLNA?

MEGLÉVŐ RAKTÁRÉPÜLETÉT

SZERETNÉ BŐVÍTENI?

A RAKTÁRSÁTOR!
MEGOLDÁS:

HELYETTESÍTHET EGY CSARNOKOT VAGY
AKÁR EGY  RAKTÁRÉPÜLETET!



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.
 
Csapatunk immáron több mint 25 éves piaci tapasztalattal kis-, közepes-, és nagymé-
retű standard és egyedi kialakítású raktársátrak praktikus és gyors kivitelezését, 
építését valamint egyedi lehetőségek megvalósítását kínálja ügyfeleinek.

Tapasztalatunknak és saját innovációinknak köszönhetően képesek vagyunk a raktár-
sátrak TERVEZÉSI, MÉRNÖKI, ÉS TELEPÍTÉSI FELADATAIT szakértői vállalkozói 
körünkkel karöltve teljeskörűen ellátni. 

Ügyfeleinknek a kezdeti tanácsadástól az utolsó szög beütéséig mindenben tudunk 
segíteni, hogy egy modern, mobil és megbízható raktározási megoldáshoz jussanak.

MIÉRT MI?
Nincs olyan kérdés, amivel ne találkoztunk volna még! Kérje segítségünket és szakér-
tő tanácsokkal viszonozzuk azt!

Az ügyféllel együtt gondolkodva a raktározási feladatoknak megfelelően állítjuk 
össze javaslatainkat így juttatva partnereinket a legoptimálisabb üzleti megoldáshoz!

Alkalmazkodunk az egyedi igényekhez és képesek vagyunk gépészetileg is kiszolgál-
ni az általunk kínált raktársátrakat. 
Gondolunk itt áram, térelválasztás és számos más hasznos kiegészítésre, amitől nem 
csak egy sátor, hanem valódi raktár lesz projektünk eredménye.

Tapasztalatunkra alapozva mondjuk: 
„MINDENKINEK VAN EGY RAKTÁRSÁTRUNK!”

Felelősségbiztosítás és minőségbiztosítási tanúsítványaink mellett összeszokott 
minőség-, és vevőorientált csapatunkkal várjuk ügyfeleink megkeresését legyen szó 
szokványos méretekről vagy mások számára kivitelezhetetlen grandiózus telepíté-
sekről.
 
MEGOLDÁSOKBAN ÉS NEM SABLONOKBAN GONDOLKODUNK!



PRAKTIKUS

KIS MÉRETŰ
RAKTÁRSÁTRAK

EGYEDI ALAKÚ ÉS

MÉRETEZÉSI LEHETŐSÉGŰ

könnyen bontható, szállítható és 
telepíthető

MOBIL SZERKEZET

GYORS KIVITELEZHETŐSÉG 
6-8 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.

Országunk klímáján minden előforduló viszontagságnak ellenáll, de 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 20 555 5250

sales@gege.hu
www.raktarsator.info

H-2800 Tatabánya, 
Galagonya utca 18.


