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meblarskiej  praktyce  W  
z regałami wysokiego składowania dla Corlett, 
w których obok nich magazynowane są także eu - 
ropalety. Używanie palet jest z reguły ograniczone  
do podłogi oraz wysokości pośredniej wynoszącej  
,m. Z drugiej strony mamy też do czynienia z obi - 
ektami regałowymi dla palet z ich typowymi wymi - 
arami, w których magazynowane są Corletty. ak  
więc należy pamiętać, że w przypadku magazy - 
nowania palet w regale dla Corlett, regał musi być  
wyposażony we wsporniki dystansowe lub Corletty  
muszą zostać dopasowane do wymiarów regału  
paletowego np. przy pomocy automatycznego koła.  

Magazyn regałowy wysokiego składowania z  
Corlettami łączy w sobie zalety Corletty z wykor - 
zystaniem wysokosci dzięki technice regałowej.  
Przy magazynowaniu Corlett  w regale wysokie - 
go składowania prześwit powyżej górnej krawędzi  
Corletty jest ograniczony jedynie wysokością półki  
regału, która może być dowolnie ustalana w przed - 
ziale od  do m. Wraz ze wsparciem wspomaga - 
nej komputerowo gospodarki magazynowej odno - 
towuje się ponadto niewielkie liczby reklamacji oraz  
niemalże stuprocentowe bezpieczeństwo zasobów  
magazynowych. Wszelkie ruchy w magazynie  
mogą zostać w pełni zoptymalizowane dzięki syste - 
mowi komputerowemu. Magazynowanie w regałach  
wysokiego składowania jest szczególnie efektywne  
wówczas, gdy znajdują się na niej artykuły z jedne - 
go zamówienia klienta. Dzięki temu nie ma potrzeby  
wielokrotnego sięgania po tę samą Corlettę.  

Regał paletowy 

®  

paletą z załadowaną  
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i zyskasz dodatkowe miejsce. 

Dzięki Corletcie ®  otwiera się możliwość podwojenia, a nawet  
potrojenia pojemności Państwa magazynu bez konieczności  
wynajmowania nawet jednego dodatkowego metra kwadra - 
towego. Przy pomocy magazynu blokowego realizuje się to  
całkiem łatwo i przy niewielkich kosztach. 

Wystarczy po prostu ustawiać Corletty ®  podwójnie lub potrój - 
nie jedna nad drugą przy pomocy zwykłego wózka widłowego.  
Dzięki temu optymalnie wykorzystacie Państwo wysokość  
swojej hali magazynowej. Najlepsze w tym jest to, że w przy - 
padku towarów sezonowych i masowych dzięki Corletcie ®   
zaoszczędzą Państwo nawet na korytarzach i będą Państwo  
mogli w tej samej przestrzeni umieścić jeszcze więcej. 
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Wysoko, wyżej, najwyżej Dzięki Corletcie 
® 
 mają Państwo  

bezpośredni i szybki dostęp do Państwa towaru i to obojętnie,  
na jakiej wysokości znajduje się on w Państwa magazynie.   
Szczególnie praktyczne przy tym jest to, że w Corletcie 

® 
  

mogą być składowane nawet meble, które wystają ku górze.  
Dzięki temu również elementy trudne w manipulowaniu mogą  
być dostępne w każdej chwili w czasie składowania ich w ma - 
gazynie. Mile widziana kombinacja Corletta 

® 
 pasuje nie tylko  

do regału na Corletty 
® 
. Można ją ustawiać również w regale  

paletowym, a ona sama gwarantuje niejednorodnym towarom  
perfekcyjną ochronę. 

Dla Corletty ®  zaprojektowano automatyczne kółko, w które  
może ona zostać wyposażona również w późniejszym czasie.  
ak elastyczna jest Corletta ® . 

Corletta ®  przeznaczona jest szczególnie do zastosowania  
w połączeniu z wózkami wysokiego podnoszenia mogącymi  
poruszać się w wąskich korytarzach, przy czym wystarczająca  
jest już szerokość korytarza wynosząca tylko ,  m. Opró - 
cz tego mogą Państwo do odpowiednich miejsc w regale  
wygodnie dojeżdżać wózkiem do komisjonowania z pustą  
Corlettą ® , pobrać stamtąd składowany towar i bezpiecznie  
przetransportować go dalej. 

W ten sposób wydajnie wykorzystują Państwo swoje półki  
regałowe do przyjmowania dużych ilości towaru, który później  
sprawnie może zostać wydany z magazynu. 
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Regał na Corletty ® 
  

( szerokość   mm, głębokość   mm) 
Regał paletowy   
(  mm,  szerokość  
głębokość   mm) 
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Corletta 
®  w akcji 

zawsze pewna.  
Corletta ®  jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla nowoczes - 
nych, sterowanych komputerowo magazynów wysokiego  
składowania: mogą Państwo przeprowadzać setki załadunków  
i wydań z magazynu dziennie bez dużego zaangażowania  
personelu, jeśli w swoim magazynie wysokiego składowania  
postawią Państwo właśnie na Corlettę ® . 

Obok szybkości i wydajności Corletta ®  oferuje jeszcze na - 
wet na dużych wysokościach (np.   metrów) ochronę dla  
Państwa towarów. Dzięki temu utrzymają Państwo na niskim  
poziomie liczbę zgłaszanych reklamacji również wówczas,  
gdy zechcą Państwo umieszczać swój towar bardzo wysoko. 

Fakt, iż dzięki Corletcie ®  sprawnie i bezpiecznie przebiegają  
również procesy automatycznego przeładunku, czyni jej zas - 
tosowanie w każdym magazynie wysokiego składowania  
wręcz koniecznym. 
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szybko przemieszczasz 

i wysoko kładas 

ak często muszą Państwo dostosowywać elastycznie  
sytuację w swoim magazynie kombinowanym do przesunięć  
asortymentu i sezonowych wahań Wprowadzane są duże  
zestawy towarów, a inne muszą zostać odsunięte na bok lub  
będą przechowywane przez dłuższy czas. Są to sytuacje,  
wymagające sporego nakładu pracy przy przemieszczaniu  
towarów i stwarzające duże niebezpieczeństwo powstania  
uszkodzeń.  

Prościej i bezpieczniej dokonuje się tych operacji z Corlettą ® .  
Dzięki jej lekkobieżnym kółkom można ją przemieszczać  
szybko i bez użycia większej siły: nawet pojedynczy pracow - 
nik jest w stanie ręcznie poruszać Corlettę ®  z ładunkiem nawet  

 kg. Ustawiana piętrowo oferuje ona ogromne rezerwy  do  
miejsca w okresach szczytu ruchu w magazynie. Zastosowa - 
na w regale zapewnia w każdej chwili szybki dostęp do to - 
waru. Państwa dział reklamacji ucieszy tym bardziej fakt, iż  
Corletta ®  również w gorączkowych sytuacjach potrafi ochronić  
Państwa towar jak w sejfie. 
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