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W prawie wszystkich obszarach gospodarki magazynowane   
i dystrybuowane są wyroby o niejednorodnym kształcie.

owary o dużej objętości i te sprawiające trudności przy ich 
przemieszczaniu stawiają przed firmami spore wyzwania. 

ransport, magazynowanie, przeładunek i dystrybuc-
ja: dzięki produktom firmy CORDES każdy z tych etapów 
powinien zakończyć się powodzeniem przy znikomym 
niebezpieczeństwie uszkodzenia, bez straty czasu przy 
przeładunku oraz przy możliwie jak najmniejszym nakładzie 
siły roboczej.

TO JEST NASZ CEL

systemy magazynowania

Idealnie dopasowane 
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ik e składanie
Cała tajemnica leży w triku ze składaniem : kilkoma ruchami ręki Corlettę daje się złożyć w kilka sekund. W stanie pustym 
zajmuje minimum miejsca. Stanowi to zarówno oszczędność miejsca w magazynie jak i oszczędność kosztów transportu. 

a ka d  a k  s oi si ny od en
Dzięki doświadczeniu i elastyczności firmy CORDES czerpiecie Państwo 
same korzyści. Nasza sprawdzona logistyka pozwala na realizację bardzo 
dużych projektów.
Każdego dnia tworzymy nowe jak również udoskonalamy wcześniejsze 
rozwiązania dla klientów. Produkujemy wyroby na specjalne zamówienie. 
Dysponujemy odpowiednimi możliwościami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi 
oraz zatrudniamy kadrę specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami. W 
każdej chwili pełnimy rolę kompetentnego partnera do rozmów w dziedzinie 
handlu specjalistycznego i jego użytkowników.  Za marką CORDES kryje 
się ponad  lat doświadczenia producenckiego. 

Oznacza to: 
że CORDES jest synonimem najwyższej jakości oraz szybkiej i 
niezawodnej dostawy dzięki racjonalnej sieci logistycznej

systemy magazynowania



Rozdział A .

Rozdział A .

Rozdział A .

Corletta® meblowa

Corletta® standardowa

Corletta® uni ersalna

1300, 2000, 2500, 2700

1300, 2000, 2500

1200, 2000, 2400

Corletty® stanowią idealne rozwiązania magazynowe. Są odpowiednie dla magazynu płaskiego, blokowego 
oraz do magazynu z regałami wysokiego składowania. Solidna, spawana konstrukcja z rur stalowych. Wysokiej 
jakości powłoka lakiernicza z żywic sztucznych. Kolor niebieski RAL . Zestaw kół:  mm z tworzywa 
sztucznego,  koła obrotowe,  koło z blokadą kierunku. Możliwość ulepszenia dzięki dodatkowym akcesoriom. 
Patrz rozdział A. .  

Przykładowe obciążenie

Przykładowe obciążenie

Przykładowe obciążenie

®

systemy magazynowania

®

Corletta®

Info 1. 10



Rozdział A .

Rozdział A .

Rozdział A .

Rozdział A .

Rozdział A .

   aga ynie łaski

. . . magazynie blokowym

   aga ynie egałowy   o e a i i a e a i

   w ełni a o a y owany  
egałowy  aga ynie wysokiego składowania

. . . magazynie kombinowanym

Odpowiednie i bezpieczne ma-
gazynowanie mebli bez regałów. 
Bezproblemowy i szybki do nich 
dostęp

Optymalne wykorzystanie 
nieużywanej przestrzeni powyżej 
Państwa towaru.
.

Bezpośredni i szybki dostęp do        
towarów bez względu na to, na 
jakiej wysokości one się znajdują.
 

Corletta® jest perfekcyjnym 
rozwiązaniem nawet dla 
najnowocześniejszych, sterowa-
nych komputerowo magazynów 
wysokiego składowania. Mogą 
Państwo dokonywać setek 
załadunków i rozładunków dzi-
ennie bez potrzeby angażowania 
dużej liczby pracowników. 
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Automatyczne koło, umożliwia piętrowe ustawia-
nie każdej Corletty ® w regale paletowym. Dzięki 
ustalaniu pozycji końcowej  automatycznego  
koła może  być  ona  dopasowana do  różnych  
wymiarów regału. ak oznaczone Corletty ® 
mogą być dostarczone wraz z auto-
matycznym kołem.

Firma CORDES dopasowała Corlettę® także do regału paletowego. Umożliwia to automatyczne koło. Automatycznie 
obraca się ono do pozycji, w której Corletta® tak samo łatwo znajduje swoje miejsce w regale paletowym, jak europaleta. 
Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe wykorzystywanie w regałach Corlett® w kombinacji z europaletami. 

systemy magazynowania

o a y ne koło

®

Info 1. 20



Corlettę® wyposażoną w automatyczne koło można  łatwo 
przemieszczać.

Z chwilą uniesienia Corletty® i utraty kontaktu z podłożem 
automatyczne koło obraca się z każdego położenia do           
uprzednio zdefiniowanego kierunku.

Dzięki pozycjonowaniu kółek między belkami nośnymi         
Corletta® jest jednocześnie zabezpieczona przed 
zsunięciem się.

W ten sposób automatyczne koła CORDES bezpiecznie 
wprowadzą w Corletcie® Państwa towar do regału paleto-
wego.

www.cordes.eusystemy magazynowania
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®
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® 

Corletta®meblowa

A

Symbol mc-130.501
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła 

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
        

69 3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy 
f. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do górnej 
krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Symbol mc-200.501
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy  
f. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do górnej 
krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Corletta® meblowa

Corletta® meblowa

1300

2000

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

Corletta® meblowa może być wykorzystywana w transporcie wewnątrzzakładowym do magazynowania prawie 
wszystkich rodzajów towaru. Dzięki możliwości  krotnego piętrowania można w całości wykorzystać wysokość 
magazynu. Nasze Corletty mogą Państwo przemieszczać zarówno ręcznie jak i zestawie pociągowym wszędzie 
tam, gdzie Państwo ich potrzebują.

1. 10



ak oznakowane Corletty® 
bez towaru mogą być wsu-
wane jedna w drugą dzięki 
trikowi ze składaniem . W 

ten sposób oszczędamy 
miejsce na składowanie 
Corlett.

Przykładowe obciążenie

Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 
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Przykładowe obciążenie

Symbol mc-250.501
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła 

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy  
f.  pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do 
    górnej krawędzi rury
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do 
    górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Symbol mc-270.501
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła 

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy  
f.  pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do 
    górnej krawędzi rury
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do 
    górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Corletta® meblowa

Corletta® meblowa

2500

2700

Corletta®

w stanie złożonym

Dostępne we wszy- 
stkich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

1. 11



W regałowym magazynie wysokiego składowania przemieszczanych jest we wszystkich kierunkach ponad 
 Corlett® . Są one transportowane na zawrotną wysokość  metrów. W tego rodzaju magazynie można 

dokonywać setek załadunków i rozładunków dziennie przy minimalnym nakładzie siły roboczej.

®

systemy magazynowania

® 

Corletta®meblowa

A

Corletta® meblowa

Corletta® meblowa

połączenia rubowe

połączenia rubowe

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
        

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
       

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Dostępne we wszystkich 
rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Zautomatyzowany magazyn 
wysokiego składowania

Magazyn płaski

Możliwość rozszerzenia o 
akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne rozwiązania

 lata gwarancji

1. 20
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Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
        

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Kolor: szary RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, poliuretan  (  Shore),  koło z blokadą kierunku

Corletta® meblowa

Corletta® meblowa

składana

składana

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
        

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
       

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Kolor: szary RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, poliuretan  (  Shore),  koło z blokadą kierunku

Corletta® meblowa
w stanie złożonym

Dostępne we wszystkich 
rozmiarach

Możliwość wypos. w automa-
tyczne koła

Zautomatyzowany magazyn 
wysokiego składowania

Magazyn płaski

Możliwość rozszerzenia o 
akcesoria

Możliwa konstrukcja specjalna

ndywidualne rozwiązania

Składana jedna w drugą

 lata gwarancji

akie oznaczenie Corletty® mówi o tym, że 
puste bez towaru mogą być wsuwane jedna 
w drugą dzięki trikowi ze składaniem . W 
ten sposób oszczędzacie Państwo miejsce 
na składowanie. 
 

Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 

1. 21
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Przedziały regału o szerokości ,  m w świetle 
pozwalają na ich optymalne wykorzystanie przy pomocy:
   Corletty® meblowe  lub
   Corletty® meblowe  lub
   Corletta® meblowa  i   Corletta® meblowa 

Przy regale przeznaczonym do Corlett® rozstaw pary 
dźwigarów lub poprzecznic powinien wynosić  mm 
mierząc od zewnątrz, zawieszenie dźwigarów pionowych 
jest idealne przy  mm dla mebli tapicerowanych i 

 mm dla pozostałego asortymentu meblowego

en system regałowy znalazł już zastosowanie w wielu 
miejscach. eśli zechcieliby Państwo obejrzeć go w prak-
tyce, chętnie zorganizujemy dla Państwa wizytę w takim 
magazynie. 

Płozy regałowe 
tworzą wymagany 
prześwit umożliwiający 
wsunięcie wideł wózka 
podnośnikowego.

Przedziały regału o szerokości ,  m w świetle 
pozwalają na ich optymalne wykorzystanie przy pomocy:
   Corletty
   Corletty
   Corletta

Przy regale przeznaczonym do Corlett
dźwigarów lub poprzecznic powinien wynosić  mm 
mierząc od zewnątrz, zawieszenie dźwigarów pionowych 
jest idealne przy  mm dla mebli tapicerowanych i 

 mm dla pozostałego asortymentu meblowego

en system regałowy znalazł już zastosowanie w wielu 
miejscach. eśli zechcieliby Państwo obejrzeć go w prak
tyce, chętnie zorganizujemy dla Państwa wizytę w takim 
magazynie. 

® 

egał do o e ® 

Corletta w regale

A 1. 30
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W praktyce meblarskiej występują obiekty                             
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

® 

Automatyczne koło, patrz    Info .

Automatyczne koło, patrz    Info .

z załadowaną paletą
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Symbol sc-130.500
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy  
f. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do 
górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Symbol sc-200.500
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy  
f. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do 
górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Corletta® standardowa

Corletta® standardowa

1300

2000

Corletta® standardowa nadaje się do prawie wszystkich towarów w transporcie wewnątrzzakładowym oraz 
magazynowaniu. Dzięki możliwości  krotnego piętrowania można w całości wykorzystać wysokość maga-
zynu. Nasze Corletty można przemieszczać zarówno ręcznie, jak i w zestawie pociągowym wszędzie tam, 
gdzie Państwo ich potrzebują. 

®

systemy magazynowania

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

A

®  

Corletta®standardowa
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Symbol sc-250.500
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy  
f. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Corletta® standardowa

Corletta®

2500

w stanie złożonym

Przykładowe obciążenie

akie oznaczenie Corletty® mówi o tym, że puste 
bez towaru mogą być wsuwane jedna w drugą dzięki       
trikowi ze składaniem . W ten sposób oszczędzacie 

Państwo miejsce na składowanie. 

Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 

www.cordes.eu
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systemy magazynowania

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji
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Urządzenie transportowe dla wewnątrzzakładowego przeładunku towarów, jak również dla transportu samocho-
dami ciężarowymi. Solidna ochrona przeciwuderzeniowa w ramie podstawowej z ceownika stalowego. Corletty® 
uni ersalne ustawione obok siebie podwójnie pasują na głębokość do samochodu ciężarowego i wzajemnie się 
zabezpieczają. W Corlettach® automatyczne ryglowanie podłogi i szybkie otwarcie poprzez odryglowanie jedną ręką. 

Symbol uc
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
       

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy
f. pozioma rura w części bocznej:  mm, 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Symbol uc
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy
f. pozioma rura w części bocznej:  mm
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

®

systemy magazynowania

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

Corletta® uni ersalna

Corletta® uni ersalna

1200

2000

A

® 

Corletta®universalna
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Corletta® uni ersalna

Corletta®

2400

w stanie złożonym

Symbol uc
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy
f. pozioma rura w części bocznej:  mm 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawędzi rury
Kolor: miebieski RAL 
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Przykładowe obciążenie

akie oznaczenie Corletty® mówi o tym, że puste bez to-
waru mogą być wsuwane jedna w drugą dzięki trikowi 
ze składaniem . W ten sposób oszczędzacie Państwo 
miejsce na składowanie. 

Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 
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systemy magazynowania

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

Przykładowe obciążenie
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Symbol uc
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Rura okragła i usztywnienie z drutu
f. pozioma rura w części bocznej:  mm 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL , wielkość oczek kraty:    mm
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Symbol uc
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

95 3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Rura okragła i usztywnienie z drutu
f. pozioma rura w części bocznej:  mm
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL , wielkość oczek kraty:    mm
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

®

systemy magazynowania

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

A

® 

Corletta® universalna
Rozwiązanie dla wewnatrzzakładowego przeładunku towarów, jak również dla transportu samochodami 
ciężarowymi. Solidna ochrona przeciwuderzeniowa w ramie podstawowej z ceownika stalowego. Corletty®  uni-
ersalne ustawione obok siebie podwójnie, pasują na głębokość do samochodu ciężarowego wzajemnie się 

zabezpieczają. Podłoga automatycznie ryglowana w bezpieczny sposób opuszczana na dół.

Corletta® uni ersalna
   mm

1200 x 1150 mm
Corletta® uni ersalna

3. 20



Symbol uc
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

 3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Rura okragła i usztywnienie z drutu
f. pozioma rura w części bocznej:  mm, 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL , wielkość oczek kraty:    mm
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Symbol uc
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Rura okragła i usztywnienie z drutu
f. pozioma rura w części bocznej:  mm 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawędzi rury
Kolor: niebieski RAL , wielkość oczek kraty:    mm
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

www.cordes.eu

C
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le
tt

a®

systemy magazynowania

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

Corletta® uni ersalna

Corletta® uni ersalna

2000

2400

Corletta®

w stanie złożonym

Przykładowe obciążenie
akie oznaczenie Corletty® 

mówi o tym, że puste bez 
towaru mogą być wsuwa-
ne jedna w drugą dzięki 
trikowi ze składaniem . W 

ten sposób oszczędzacie 
Państwo miejsce na 
składowanie. 

Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 

3. 21



Symbol c
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy
f. pozioma rura w części bocznej:  mm 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
  górnej krawdzi rury
Powłoka: cynkowane ogniowo
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Symbol c
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

95 3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy
f. pozioma rura w części bocznej:  mm 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do  
   górnej krawdzi rury
Powłoka: cynkowane ogniowo
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Odporny na czynniki 
pogodowe

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

®

systemy magazynowania

Perfekcyjne rozwiązanie dla przeładunku towarów na zewnątrz i użytkowania poza budynkami. Odporne na 
czynniki pogodowe dzięki ogniowemu cynkowaniu. Płyta podłogi z antypoślizgowej sklejki.

Corletta® uni ersalna
   mm

1200 x 1150 mm
Corletta® uni ersalna

Corletty® zabezpieczają się wzajemnie

A

® 

Corletta® universalna
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Symbol c
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

 3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy
f. pozioma rura w części bocznej:  mm 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do 
    górnej krawędzi rury
Powłoka: cynkowane ogniowo
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Symbol c
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okragła i płaskownik stalowy
f. pozioma rura w części bocznej:  mm 
g. pozioma rura w części bocznej:  mm mierzona od górnej krawędzi płyty do 
    górnej krawędzi rury
Powłoka: cynkowane ogniowo
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Odporne na czynniki 
pogodowe

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

www.cordes.eu
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systemy magazynowania

Corletta® uni ersalna

Corletta® uni ersalna

2000

2400

Możliwość transp. 

Składana jedna w 

Przykładowe obciążenieakie oznaczenie Corletty® 
mówi o tym, że puste bez 
towaru mogą być wsuwa-
ne jedna w drugą dzięki 
trikowi ze składaniem . W 

ten sposób oszczędzacie 
Państwo miejsce na 
składowanie. 

Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 

Corletta® 
w stanie złożonym
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Dopasowane do potrzeb 
klienta

6. Elementy oznakowania  
aluminiowa tabliczka z powłoką tablic 
szkolnych, element identyfikacyjny do 
kodów kreskowych EAN+, kieszenie 
blaszane.

8. Ochrona przed 
wkręcaniem się włókien  
minimalizacja możliwości 
wkręcania się leżących na 
podłożu włókien.

2.Półki  
zawieszane w jednym lub w 
kilku piętrach.

3.Drzwi przednie  
zawieszane, składane w połowie, 
do zabezpieczenia ładunku.
Otwieranie dolnej części drzwi 
możliwe w zależności od modelu. 

4. Blokada kierunku koła  
blokada kierunku koła obrotowego. 
Gwarantowany 
kierunek jazdy 
na wprost. 

1. Osiatkowane ściany boczne  
pusta przestrzeń konstrukcji może zostać 
wypełniona siatką lub dodatkowymi 
płaskownikami stalowymi.

5. Powłoka lakiernicza  
niemalże wszystkie barwy RAL. Wysokiej 
jakości powłoka lakiernicza z żywic sztucznych. 
Możliwość powlekania proszkowego oraz cynko-
wania zarówno termicznego jak i ogniowego.

7.Płyta podłogi  
- płyta wiórowa 
-sklejka 
  - z filmem 
  - antypoślizg
- plyta przewodząca ładunki elektryczne 
(ESD)
- płyta wiórowa OSB 
- płyta MDF
- płyta z tworzywa sztucznego

Dodatkowe akcesoria
C

or
le

tt
a®

Dodatkowe akcesoria

A  4. 10  4. 11www.cordes.eusystemy magazynowania

Elementy oznakowania

Drzwi przednie

Blokada kierunku

Półka

Corletta uniwersalna

Osiatkowanie

Płyta podłogi

Powłoka lakiernicza

Rama podłogi

6.

3.

4.

2.

1.

7.

5.

Ceownik z zaczepami do 
składowania piętrowego (przy 
Corlettach uniwersalnych))

Dwuskrzydłowe drzwi

Ochrona przed 
wkręcaniem się włókien

Drzwi przednie

Ogranicznik

Haki do półek

Wymiar specjalny

z mechanizmem 
ryglowania

8.

3.

bez osłony z PVC 

umożliwiają zawieszanie półek



Dzięki bogatej ofercie elementów wyposażenia, które firma Cordes opracowała 
specjalnie dla Corlett, stały się one jeszcze bardziej wydajne.

11. Nakładka 
ochronna z PVC  
perfekcyjna ochrona 
dla oparych, długich 
materiałów.

4.Płyta komorowa  
zabudowa części bocznych i tyłu w celu 
ochrony towaru. Zapobiega również 
wypadaniu drobnych elementów.

2. Pas napinający  
zabezpieczenie towaru w każdym 
miejscu Corletty także przy 
częściowym ładunku. Elastyczny, 
wytrzymały na zerwanie, odporny na 
promienie UV. Z pętlą po jednej stro-
nie i hakiem po drugiej. Z materiału 
lub z gumy.

1. Hak boczny  
do zawieszania rur zabezpieczających 
ładunek lub drzwi przednich.

10. Podpora ładunku  
cztery zalety: obsługa jedną ręką od 
przodu, ochrona towaru, do zastoso-
wania po obydwu 
stronach, możliwość 
późniejszego 
montażu.

9. Pianka ochronna  
prosta w zastosowaniu pianka, 
wszędzie tam gdzie potrzebna jest 
dodatkowa ochrona.

15. Kieszeń do wideł  
osadzone diagonalnie kieszenie 
umożliwiają łatwy transport Corletty przy 
pomocy wózka widłowego.    

12.Miejsce na nieużywane rury 
spinające  
w przypadku nieużywania rur możliwość 
bezpiecznego ich umieszczenia z tyłu 
Corletty.

6. Koło z automatycznym obrotem  
koło z automatycznym obrotem 
umożliwia umieszczenie Corletty w 
regale paletowym. Patrz rozdział A 
Info 1.20

5. Płyta podłogi  
możliwa także siatka lub blacha 
perforowana, przepuszczająca 
wodę.

7. Dyszel i zaczep dyszla 
do jazdy w zestawie. Przyrząd 
przytrzymujący w różnych wersjach.

13. Automatyczna blokada podłogi  
po podniesieniu podłogi następuje jej 
automatyczne 
unieruchomienie.

14. Płoza regałowa 
warunek przy piętrowym ustawianiu 
Corlett. Ciągłe lub dzielone. Możliwe ich   
umiejscowienie także 
w części bocznej.

8. Sztaplownik  
do bezpiecznego 
piętrowania Corlett.

3. Rura zabezpieczająca ładunek  
dwufunkcyjne zastosowanie. Do 
zawieszania jako rura nośna (półka) 

lub jako rura 
zabezpieczająca 
ładunek poprzez 
zamkniecie 
otwartej strony 
Corletty.

lub jako rura lub jako rura 
zabezpieczająca zabezpieczająca 
ładunek poprzez ładunek poprzez 
zamkniecie zamkniecie 
otwartej strony otwartej strony 
Corletty.Corletty.

przodu, ochrona towaru, do zastosoprzodu, ochrona towaru, do zastoso

1 32 4

®

systemy magazynowania

Nakładka ochronna z PVC

Kształt szyjki butelki

Miejsce na nieużywane 
12.   rury spinające

Automatyczna 
13.   blokada podłogiPodpora ładunku

Pianka ochronna

Kieszeń do wideł

Hak boczny

Rura okrągła

Pas napinający

Płyta komorowa

Rura zabezpieczająca 
ładunek

Płyta podłogi

Koło z automatycznym 
obrotem Zaczep dyszla Płoza regałowa

Płozy regałowe

Dyszel

11.

10.

9.

15. 

1.

2.

4.

3.

5.

6. 7. 14.

8.

7.

z automatyczną 
blokadą

Corletta meblowa
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szybciej i bez 
eład nk w

Corletta® stwarza miejsce i porządek w magazynie płaskim i 
ponadto troszczy się o to, by razem znajdowało się to, co do 
siebie należy. Corlettę® można szybko i łatwo przemieszczać 
przy pomocy wszelkich powszechnie używanych wózków.

Dzięki Corletcie® Państwa grupy towarów i opakowań jed-
nostkowych od początku do końca pozostają w komplecie. 
Dzięki lekkobieżnym kółkom Corletta® gwarantuje ponadto 
sprawny transport wewnątrz Państwa magazynu, obojętnie, 
czy ręczny, czy też przy pomocy elektrycznego wózka. W 
ten sposób mogą Państwo w pełni wykorzystać powierzchnię 
swojego magazynu, a przy tym mieć szybki dostęp do towaru 
z najdalszego zakątka .

5. 11
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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 
(szerokość  mm, 
głębokość  mm)

5. 31
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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 
do  kg. Ustawiana piętrowo oferuje ona ogromne rezerwy 
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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oker meblowy z matą antypoślizgową i  kółkami obrotowymi z tworzywa sztucznego lub z pełnej  gumy z 
łożyskami wałeczkowymi. Możliwość zamontowania kół z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z szarej gumy 
termoplastycznej. 

Joker meblowy
Symbol Wym. 

zewnętrzny Pow. użytk. Waga Nośność Koła ∅
A  /  B  /  C mm a    b   mm kg kg mm

mh- .                ,

mh- .                6,5

mh- .                5,5

Joker meblowy
Symbol Wym. 

zewnętrzny Pow. użytk. Waga Nośność Koła ∅
A  /  B  /  C mm a    b   mm kg kg mm

mh- .                5,5

mh- .                6,5

mh- .                ,

B 1. 10
systemy magazynowania

Joker meblowy 

koła z tworzywa 

koła z gumy termoplastycznej

oker meblowy

oker meblowy

okery meblowe są dostępne 
na zapytanie w specjalnych 
wymiarach i specjalnych wersjach.

Joker meblowy
Symbol Wym. 

zewnętrzny Pow. użytk. Waga Nośność Koła ∅
A  /  B  /  C mm a    b   mm kg kg mm

mh- .                ,

mh- .                ,

mh- .                5,5

koła z  pełnej gumy 
oker meblowy

wymiarach i specjalnych wersjach.

Dostępne we wszy 
stkich rozmiarach

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji



Joker meblowy
Symbol Wym. 

zewnętrzny Pow. użytk. Waga Nośność Koła ∅
A  /  B  /  C mm a    b   mm kg kg mm

koła z tworzywa sztucznego
mh- .       5,5

koła z gumy termoplastycznej (brak ilustracji)
mh- .                ,

koła z pełnej gumy (brak ilustracji)
mh- .                6,5

www.cordes.eu
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Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Stabilna konstrukcja z rur stalowych. Dla ok.  
sztuk jokerów meblowych o wymiarach    
mm lub    mm. Wysokiej jakości powłoka 
lakiernicza z żywic sztucznych  RAL , niebieska. 
 koła obrotowe  mm z tworzywa sztucznego.

Symbol mh
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Koła ∅ Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg mm
    

,  -
Wym. wewnętrzny

oker meblowy

Stelaż w wymiarach specjalnych dostępny na zapytanie

do jokerów o wymiarach
600 mm x 300 mm i 
600 mm x 350 mm

Stelaż do jokerów meblowych

koła z tworzywa sztucznego
oker meblowy- Europa

oker meblowy Europa, powierzchnia użytkowa ze sklejki z nakładką gumową.  koła obrotowe z tworzywa 
sztucznego lub z pełnej gumy z łożyskami wałeczkowymi. Możliwość zamontowania kół z precyzyjnymi 
łożyskami kulkowymi z szarej gumy termoplastycznej. 



Symbol pg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Wys. załadunkowa:  mm,Wysokość między półkami:  mm
Kolor: niebieski RAL , Nośność półki:  kg
Zestaw kół:  mm obrotowe, gumowe

Symbol pe
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

36 - -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Wys. załadunkowa:  mm , Wysokość między półkami:  mm
Kolor: niebieski RAL , Nośność półki:  kg
Zestaw kół:  mm obrotowe, gumowe

B 2. 10
systemy magazynowania

 półkowy

 półkowy

Wózek do zestawów  
tapicerowanych
Wózki do zestawów lub elementów tapicerowanych przemieszczają tapicerowane meble z lekkością w 
każde żądane miejsce. Mimo swojej niewielkiej wagi są wykonane z solidnych rur stalowych i przeznaczone 
specjalnie dla tapicerowanych mebli. Bezstopniowo wysuwane pręty są ocynkowane. Dzięki nim wózek 
można dopasować do odpowiedniej długości mebli.

Wózek do zestawów tapicerowanych

Wózek do elementów tapicerowanych

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji



Puste wózki do elementów tapicerowanych w celu 
zaoszczędzenia miejsca mogą być wsuwane jeden w drugi. 
Bezstopniowo wysuwane pręty są ocynkowane. Dzięki nim 
można dopasować powierzchnię układania do konkretnego 
przewożonego elementu tapicerowanego.

Symbol pe
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Wys. załadunkowa:  mm 
Wysokość między półkami:  mm
Kolor: niebieski RAL 
Nośność półki:  kg
Zestaw kół:    mm obrotowe, gumowe

www.cordes.eu
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 półkowy

złożony

Wózek do elementów tapicerowanych

Wózek do elementów tapicerowanych

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji



Puste skrzynie do mebli sypialnych mogą być po złożeniu 
wsuwane jedna w drugą. Dzięki temu osiąga się oszczędność 
miejsca rzędu . Stoper zapobiega opadaniu podłogi. W 
ten sposób skrzynie do mebli sypialnych mogą oczekiwać w 
gotowości na ich zastosowanie.

B 2. 20
systemy magazynowania

Symbol sb
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego,  koło z blokadą kierunku 

złożona

W przypadku skrzyni do mebli sypialnych najważniejsze motto brzmi: oszczędność miejsca. Dzięki swojej 
niewielkiej głębokości można bezpiecznie magazynować i komisjonować meble o nieznacznej głębokości. 
W przypadku jej nieużywania również i to urządzenie transportowe można złożyć kilkoma ruchami ręki.

Skrzynia do mebli sypialnianych

Skrzynia do mebli sypialnianych

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

Skrzynia do mebli sypialnianych

Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 
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64 sztuki ustawi-
one piętrowo nie 
zajmują nawet 
połowy samochodu 
ciężarowego

Corletty® uadro mogą być ładowane na samochód 
ciężarowy po  jedna nad drugą i  sztuki obok siebie. Na 
zaledwie jednym metrze bieżącym powierzchni ładunkowej 
zmieści się zatem  sztuk. Na tej samej powierzchni 
można ustawić  sztuki Corlett® z ładunkiem.

Corletta® uadro dla optymalnego wykorzystania przestrzeni, szczególnie przy przeładunku towarów samocho-
dami ciężarowymi. W samochodzie ciężarowym mieszczą się dwie Corletty uadro obok siebie oraz dwie 
ustawiane jedna nad drugą. W ten sposób optymalnie wykorzystuje się przestrzeń.

Symbol sp-120.513
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składane burty 
boczne

 lata gwarancji

C 1. 10
systemy magazynowania

64 sztuki ustawi-
one piętrowo nie 
zajmują nawet 
połowy samochodu 
ciężarowego

1. 10
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® 

Corletta® Quadro

Corletta® Quadro

  jedna na drugiej

2150 mm

Corletta® Quadro



Dzięki możliwości składania burt bocznych Corlettina bez 
towaru może być przechowywana jedna na drugiej. W 
ten sposób w magazynie można ustawić piętrowo aż do 

 złożonych Corlettin. Wersję z płozami (bez kół) można 
wykorzystać jako podstawę.

rticle  o  sp
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm, obrotowe z tworzywa sztucznego

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składane burty 
boczne

 lata gwarancji

www.cordes.eu 1. 11
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Corlettina

Corlettina
jedna na drugiej

Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 



C 2. 10
systemy magazynowania

® 

Corletta® rowerowa

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
         - 3-krotne

Wys. załadunkowa:  mm mm, prześwit dolny:  mm
Powłoka: cynkowne galwanicznie
Zestaw kół:    mm obrotowe, gumowe,  koło z blokadą kierunku

Symbol sp-210.003
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

         - 

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
         - 

Prześwit dolny:  mm  
Podłoga z przestawianymi rurami do dopasowania do różnych rozmiarów kół 
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, gumowe,  koło z blokadą kierunku

Corletta® rowerowa

Corletta® rowerowa

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość wypos. w 
automatyczne koła

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

z płachtami przedzielającymi

Corletty® rowerowe można nie tylko ustawiać piętrowo tak, jak wiele innych Corlett®, lecz również istnieje przy 
nich możliwość -stopniowej regulacji wysokości. Dzięki temu pasują do nich zarówno rowery dziecięce, jak i te 
z -calowymi kołami. W Corletcie® rowerowej mogą Państwo umieścić aż  rowerów.



Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 

Regał do składowania piętrowego 

z kartonami na rowery
Corletta® 

z kartonami na roweryz kartonami na roweryz kartonami na rowery

www.cordes.eu 2. 11
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Box na rowery

eg ły e ni ne na a y anie

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
         - 3

Z centralnym hamulcem obsługiwanym dźwignią ręczną
Możliwość transportu samochodem ciężarowym
Powłoka: cynkowane ogniowo
Zestaw kół:    mm obrotowe, gumowe,  koło z blokadą kierunku

Corletta® rowerowa

Box na rowery

na  rowery
Dostępne we wszys-

tkich rozmiarach

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Magazyn 
blokowy

Piętrowanie Magazyn 
płaski

Składana jedna w 
drugą



W dobie handlu internetowego klient pragnie mieć zamówiony dziś  towar w ciągu  godzin w swoich rękach. Pa-
czki muszą zostać przetransportowane bez opóźnień bezpośrednio od nadawcy poprzez samochód ciężarowy 
i stację rozdzielczą do stref regionalnych. o wyzwanie muszą stawiać przed sobą europejscy nadawcy poczty 
i paczek każdego dnia od nowa. Coraz więcej z nich stosuje już z dużym powodzeniem naszą Sejf Corlettę® . 
Paczki są w niej chronione przed uszkodzeniami podczas transportu w samochodzie ciężarowym, jak i w trakcie 
wewnątrzzakładowego transportu towarów.

C 3. 10
systemy magazynowania

®

Corletta® Sefj

Symbol sf-120.500
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm 
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego
Specjalna dźwignia ze stopą, unieruchamiająca wózek

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Specjalna dźwignia

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

Corletty® Sejf bez towaru mogą być wsuwane jedna w drugą 
dzięki trikowi ze składaniem . W ten sposób oszczędzamy 
miejsce na ich składowanie. 

Corletta Sejf

Corletta Sejf
w stanie złożonym



Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 

Symbol sf-120.520
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
     

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, gumowe w tym  koła z blokadą kierunku
Specjalna dźwignia ze stopą, unieruchamiająca wózek

Symbol sf-120.022
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm  
Wielkość oczek kraty:    mm 
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego
Specjalna dźwignia ze stopą, unieruchamiająca wózek

www.cordes.eu
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Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Magazyn płaski

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

Corletta Sejf

Corletta Sejf



Składana Corletta z zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi. ą Corlettę wyróżnia centralny hamulec nożny i auto-
matyczny dyszlel. Obydwa urządzenia są ze sobą połączone tak, by w momencie podczepienia pojazdu ciągnącego 
automatycznie został zwolniony hamulec. ę wielozadaniową Corlettę wyróżniają ponadto dyszel w kształcie li-
tery V z funkcją automatycznego unoszenia i opuszczania oraz ręcznie zwalniana, obustronna blokada kierunku 
jazdy kółek, która odblokowuje się automatycznie, gdy otwarte zostają drzwi. Płyta podłogowa wykonana jest z 
antypoślizgowej sklejki umieszczonej w ramie stalowej. Po odryglowaniu podłoga podnosi się automatycznie. Dolna 
konstrukcja podłogi jest tak wykonana, by Corlettę można było podjąć wózkiem wysokiego podnoszenia z każdej z  
stron. Wysokiej jakości powłoka lakiernicza z żywic sztucznych, niebieska RAL .

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A    B    C mm kg kg kg mm
     

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
     

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Centralny hamulec nożny    
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, gumowe  w tym  koła z blokadą kierunku

Corletty® Sejf bez towaru mogą być wsuwane jedna w drugą 
dzięki trikowi ze składaniem . W ten sposób oszczędzane 
jest miejsce na ich składowanie.

w stanie złożonymw stanie złożonym

C 3. 20
systemy magazynowania

Corletta Sejf
Składana Corletta z zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi. ą Corlettę wyróżnia centralny hamulec nożny i auto-
matyczny dyszlel. Obydwa urządzenia są ze sobą połączone tak, by w momencie podczepienia pojazdu ciągnącego 
automatycznie został zwolniony hamulec. ę wielozadaniową Corlettę wyróżniają ponadto dyszel w kształcie li-

Corletta Sejf

Corletta Sejf

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji



Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 
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Symbol ms
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A    B    C mm kg kg kg mm

    

94 - -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
     

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm 
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm,  koła stałe,  koła obrotowe w tym  z hamulcem, poliuretan 
(  Shore) 

Symbol ms
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A    B    C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
     

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm,  koła stałe,  koła obrotowe w tym  z hamulcem, poliuretan 
(  Shore)  

Corletta Mini-Sejf

Corletta Mini-Sejf

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam. cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

z  półką

z  półkami



Dodatkowe akcesoria 
w rozdziale A . 
Dodatkowe akcesoria 

C 3. 30
systemy magazynowania

Corletta Sejf

Corletty® Mini- i Ma i-Safe można, jak wszystkie Corlet-
ty®, składać i wsuwać jedna w drugą, gdy nie są akurat 
w użyciu. Dzięki temu oszczędzamy miejsce w maga-
zynie. 

Symbol mx-240.500
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

        

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Wielkość oczek kraty:    mm 
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa,  koło z blokadą kierunku

Corletta Ma i-Sejf

Corletta Ma i-Sefj
w stanie złożonym

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

Składana jedna w 
drugą

 lata gwarancji

Corletty® Mini- i Ma i Sejf gwarantują cennym towarom pewną ochronę dzięki gęstemu okratowaniu, pokrywie i 
zamykanym przednim drzwiom. ak wszystkie Corletty® można je składać i wsuwać jedna w drugą, gdy nie są 
akurat w użyciu. Dzięki temu oszczędzamy miejsce w magazynie.
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systemy magazynowania

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

Możliwość transp. 
sam.cięż.

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Wózek pocztowy

Wózek do paczek

Wózek do paczek

eg ły e ni ne na a y anie

Wózek pocztowy

eg ły e ni ne na a y anie



C 3. 40
systemy magazynowania

ykłady as osowania
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C 3. 42
systemy magazynowania

ykłady as osowania
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systemy magazynowania



systemy magazynowania

egał wysokiego składowania

D

egał wysokiego składowaniaegał wysokiego składowaniaegał wysokiego składowaniaegał wysokiego składowania

systemy magazynowania
D



Słupki z klinem na wpuszczanym 
końcu dla uniknęcia luzów w us-
tawieniu piętrowym. Stabilny regał 
piętrowy.

- duże uchwyty talerzykowe regału do 
składowania piętrowego umożliwiają 
łatwe ustawianie pięter również na 
dużej wysokości

- ustawione pod kątem do wewnątrz 
słupki naprowadzają regał na talerzyki 
przy jego opuszczaniu

- słupki znajdują się bezpośrednio przy 
narożnikach zewnętrznych w celu za-
pewnienia optymalnych proporcji wy-
miarów zewnętrznych i wewnętrznych

- przy ustawianiu regałów obok siebie 
wykluczone jest niezamierzone posta-
wienie uchwytów talerzykowych regału 
jeden na drugim

- uchwyty talerzykowe pod 
regałem umieszczone są skraj-
nie w narożnikach, co umożliwia 
bezpośrednie, szybkie, łatwe i bezpi-
eczne ustawianie regałów w piętrach 
jeden nad drugim lub jeden obok 
drugiego

- duże uchwyty talerzykowe regału do 
składowania piętrowego umożliwiają 
łatwe ustawianie pięter również na 
dużej wysokości

- ustawione pod kątem do wewnątrz 
słupki naprowadzają regał na talerzyki 
przy jego opuszczaniu

- słupki znajdują się bezpośrednio przy 
narożnikach zewnętrznych w celu za
pewnienia optymalnych proporcji wy
miarów zewnętrznych i wewnętrznych

- przy ustawianiu regałów obok siebie 
wykluczone jest niezamierzone posta
wienie uchwytów talerzykowych regału 
jeden na drugim

- uchwyty talerzykowe pod 
regałem umieszczone są skraj
nie w narożnikach, co umożliwia 
bezpośrednie, szybkie, łatwe i bezpi
eczne ustawianie regałów w piętrach 
jeden nad drugim lub jeden obok 
drugiego

www.cordes.eusystemy magazynowania
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Począwszy od obciążeń wynoszących  kg do akcji wkraczają wszelkiego rodzaju regały do składowania 
piętrowego. Stabilne mimo dużych ciężarów, elastyczne w magazynowaniu blokowym bez utraty miejsca na ko-
rytarze. Regały do składowania piętrowego łatwo dopasują się do Państwa towarów oraz ich wahającej się ilości 
(np. towary sezonowe). Będą Państwo mogli również ustawiać regały na wysokość aż w  piętrach. dy nasze 
regały do składowania piętrowego nie będą akurat w użyciu, można je przechowywać w stanie złożonym. Zajmą 
one wówczas do  swej pierwotnej objętości. 

Puste regały do piętrowego składowania ciężkich 
ładunków mogą zostać rozłożone i ustawione jeden na 
drugim. Dzięki temu oczszędzamy miejsce w magazynie.

Symbol sl-150.500
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

95 4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Wys. użytkowa:  mm 

 słupki luzem i  rury poprzeczne do stabilizacji ramy

Dzięki specjalnej konstrukcji regały można bezpiecznie 
stawiać obok siebie oszczędzając przy tym miejsce.

1. 10
systemy magazynowania

egał i kiego 
składowania

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Zagęszczenie poprzez 
 wsuwane kłonice

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Regał ciężkiego składowania

Regał ciężkiego składowania

w stanie złożonym

Przykładowe obciążenie

D



Dzięki specjalnej konstrukcji regały można bezpiecznie 
ustawiać obok siebie, dzięki temu oszczędzamy miejsce 
w magazynie.

www.cordes.eu 1. 11
systemy magazynowania

Puste regały do piętrowego składowania ciężkich 
ładunków mogą zostać rozłożone i ustawione piętrowo, 
dzięki temu oszczędzamy miejsce w magazynie.

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozsze 
rzenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez składane 

kłonice

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Regał ciężkiego składowania

Regał ciężkiego składowania

Symbol sl
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

5-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
       

Boki z  poziomymi rurami oraz krzyżem z płaskowników stalowych
 składane boki u góry nachylone do wewnątrz
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do towarów pakowanych w workach

w stanie złożonym

Przykładowe obciążenie



1. 20
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Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez składane 

burty boczneburty boczne

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Regał do opon

Regał do opon

Symbol sl-240.002
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
       

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Kolor : niebieski RAL 

Symbol sl-240.503
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
       

4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
       

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Kolor: zielony RAL 

Stabilność dzięki solidnej konstrukcji opartej na prostokątnej ramie ze składanymi bokami. Zmiennie montowane 
rury nośne pozwalają na składowanie opon z felgami w pozycji stojącej w dwóch piętrach. Zaleta: bardzo duże 
łapy w podstawie czynią bezpieczne ustawianie w piętrach łatwiejszym. Regały te oferują dodatkowo Państwa 
magazynowi więcej miejsca poprzez ustawianie ich w  piętrach. Solidna konstrukcja zapewnia wymaganą 
stabilność. W regałach tych mogą być magazynowane najróżniejsze rodzaje opon.

egał do o on

do kół  opon Ø  mm

Przykładowe obciążenie

D
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Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozsze 
rzenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez 4 wsuwane 

kłonice

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Symbol sl
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

 wsuwane kłonice 
Możliwa konstrukcja specjalna oraz indywidualne dopasowanie
Kolor: niebieski RAL 

Symbol sl-110.000
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

64 4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

 wsuwane kłonice 
Możliwa konstrukcja specjalna oraz indywidualne dopasowanie
Kolor: niebieski RAL 

Regał z słupami

Regał z słupami

Regały do piętrowego składowania z słupami przyjmują od Państwa bardzo duże ciężary. dealne do ma-
gazynów blokowych. Można w nich umieszczać w uporządkowany sposób każdy rodzaj towarów. Solidna 
konstrukcja ramowa z rur stalowych. 

w stanie złożonym
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Przykładowe obciążenie
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2. 10
systemy magazynowania

Regały Cortainer  do ciężkich ładunków można obciążać aż do ,  ton i ustawiać aż w  piętrach. Przystosowane 
do składowania europalet, towarów w kartonach, workach lub innych towarów w sztukach. Mimo na stałe zespa-
wanej konstrukcji regały Cortainer  można zagęszczać. Bez ładunku można wsuwać jeden w drugi do  sztuk. 
Okrągłe rury celem zagęszczenia regałów mogą być odkładane na tył, patrz ilustracja .

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozsze 
rzenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Regał Cortainer

Regał Cortainer

Symbol sl-204.000
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm
Możliwość piętrowego ustawiania pustych regałów dzięki stożkowatej 
konstrukcji
Kolor: niebieski RAL 

Symbol sl-240.006
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Możliwość piętrowego ustawiania pustych regałów dzięki stożkowatej 
konstrukcji
Kolor: niebieski RAL 

i owany egał 
Cortainer

Przykładowe obciążenie

D



Dzięki możliwości ustawiania w  piętrach powiększona zostaje powierzchnia Państwa magazynu tam, gdzie Państwo 
akurat mają miejsce. Mocne, stabilne i bezpieczne do ok.  m wysokości. Regały do składowania piętrowego COR-
DES mogą Państwo przemieszczać przy pomocy niemalże każdego wózka wysokiego podnoszenia. 

Symbol cs-120.507
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Stabilna stalowa konstrukcja 
Wysokiej jakości powłoka lakiernicza, podłoga i boki z blachy ocynkowanej
Kolor: niebieski RAL 

Symbol cs-120.500
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

65 3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Stabilna stalowa konstrukcja 
Wysokiej jakości powłoka lakiernicza, podłoga z blachy ocynkowanej
Kolor: niebieski RAL 

am . .  
korrigier t von 

 mm auf 
 mm 

www.cordes.eu 2. 11
systemy magazynowania

Regał CORDES

Regał CORDES

boki z blachy ocynkowanej
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Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez składane 

burty boczneburty boczne

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Przykładowe obciążenie



Mobilny system regałowy z wsuwanymi burtami bocznymi i tylnymi. Możliwość demontażu i układania 
piętrowego w celu zaoszczędzenia miejsca. Wysokiej jakości powłoka lakiernicza.

Symbol sl-240.102
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Wys. załadunkowa:  mm, prześwit dolny:  mm 
Kolor: niebieski RAL 

2. 20
systemy magazynowania

Regał Vario

Regał Vario

złożony model bez płyty podłogowej

i owany egał a io

Magazynowe regały do składowania piętrowego Vario 
bez towaru mogą zostać rozłożone i ułożone piętrowo 
dzięki temu oszczędzamy miejsce w magazynie. 

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozsze 
rzenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez wsuwane 

burty boczneburty boczne

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Przykładowe obciążenie

D



Regały do ławek i stołów oferują Państwu więcej miejsca poprzez ustawianie ich w  piętrach oraz większą 
elastyczność dzięki możliwości szybkiego składania. Solidna konstrukcja oparta na prostokątnej ramie 
ze składanymi bocznymi burtami nadaje regałom wymaganą stabilność. Dalszymi zaletami są niskie 
obciążenie ogniowe, przepuszczalność wody gaśniczej, wysoka trwałość oraz niewielka masa własna.

Symbol sl-235.501
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
     

Elementy boczne składane 
Powłoka: cynkowane ogniowo

www.cordes.eu
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2. 21
systemy magazynowania

Puste regały do składowania ciężkich ładunków mogą 
zostać rozłożone i ustawione piętrowo, dzięki temu 
oszczędzamy miejsce w magazynie.

Do regałów o wymiarac  
 -    mm (stół)
 -    mm (ława)

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość rozsze 
rzenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Regał do ławek i stołów

Regał do ławek i stołów
w stanie złożonym

Przykładowe obciążenie



2. 22
systemy magazynowania

kolejne rozwiązania na 
następnych stronach

nfo

o e nik e ysłowy

wersja składana

wersja stała z dużą urtką na 
wąskim boku

mała furtka

Pojemnik do ziemniaków

Pojemnik do ziemniaków

Dostępne we 
wszystkich 
rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość 
rozszerzenia o 

akcesoria

Możliwa 
konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Symbol sg  wersja osiatkowana  składana
Wym. zewnętrzny Wys. 

użytkowa Waga Nośność Udźwig Piętrowanie

A  /  B  /  C mm f mm kg kg kg

        5-krotne

pojemnik osiatkowany, ściana: oczka siatki:     mm, podłoga: oczka siatki:    
mm,  kieszenie do wideł, farba: RAL  zielona, przeznaczony do przechowywania 
żywności.

Symbol sg  wyłożony drewnem  wersja stała
Wym. zewnętrzny Wys, 

użytkowa Waga Nośność Udźwig Piętrowanie

A  /  B  /  C mm f mm kg kg kg

        5-krotne

wyłożony drewnem,  kieszenie do wideł, deski wymienne indywidualnie, farba: RAL  
szary, przeznaczony do przechowywania żywności

Po wysunięciu (poluzowaniu) 
zawleczek zabezpieczających, 
skrzynie można złożyć w kilku 
ruchach, złożoną spiętrować i 
oszczędać miejsce w magazy-
nie.

D
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2. 23
systemy magazynowania

Symbol sg  osiatkowany z drewnianą podłogą  składany
Wym. zewnetrzny Wys. 

użytkowa Waga Nośność Udźwig Piętrowanie

A  /  B  /  C mm f mm kg kg kg

        5-krotne

pojemnik osiatkowany, ściana: oczka siatki:     mm, podłoga drewniana,  kieszenie 
do wideł, deski wymienne indywidualnie, farba: RAL  zielony, przeznaczony do 
przechowywania żywności 

Symbol sg  osiatkowany  wersja stała
Wym. zewnętrzny Wys. 

użytkowa Waga Nośność Udźwig Piętrowanie

A  /  B  /  C mm f mm kg kg kg

        5-krotne

pojemnik osiatkowany, ściana: oczka siatki:    mm,
podłoga: oczka siatki :    mm,   kieszenie do wideł

Dostępne we 
wszystkich 
rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość 
rozszerzenia o 

akcesoria

Możliwa
konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

wersja składana

wersja stała

Pojemnik do ziemniaków

Pojemnik do ziemniaków



2. 24
systemy magazynowania

Dostępne we 
wszystkich 
rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość 
rozszerzenia o 

akcesoria

Możliwa 
konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Symbol sg  wyłożony drewnem  wersja składana
Wym. zewnętrzny Wys. 

użytkowa Waga Nośność Udźwig Piętrowanie

A  /  B  /  C mm f mm kg kg kg

        5-krotne

pojemnik wyłożony drewnem,  kieszenie do wideł, 
farba: RAL  zielony, przeznaczony do przechowywania żywności

Symbol sg  osiatkowany z drewnianą podłogą  wersja stała
Wym. zewnętrzny Wys. 

użytkowa Waga Nośność Udźwig Piętrowanie

A  /  B  /  C mm f mm kg kg kg

        5-krotne

pojemnik osiatkowany, ściana: oczka siatki:     mm, podłoga drewniana, 
 kieszenie do wideł, farba: RAL  szary, przeznaczony do przechowywania żywności

wersja składana

wersja stała

Pojemnik do ziemniaków

Pojemnik do ziemniaków

farba: RAL  zielony, przeznaczony do przechowywania żywnośc

o e nik e ysłowy

D
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2. 25
systemy magazynowania

Dostępne we 
wszystkich 
rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Magazyn blokowy

Możliwość 
rozszerzenia o 

akcesoria

Możliwa
 konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

blacha podłogi

Pojemnik przemysłowy  wersja do drewna opałowego
pojemnik osiatkowany, dłuższa ściana w połowie składana

Dane techniczne na zapytanie

Pojemnik przemysłowy  wersja na ziarna
pojemnik z blachy, blacha z otworami wylotowymi

Dane techniczne na zapytanie

wygodne otwieranie 
przedniej klapy



Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
       

4-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
       

Strona wewnętrzna - blacha, strona zewnętrzna - rury prostokątne, 
możliwość piętrowego ustawiania 
Kolor: niebieski RAL 

3. 10
systemy magazynowania

W przemyśle motoryzacyjnym każda zmiana modelu wymaga nowego nośnika ładunków. Cordes tworzy 
wraz z zespołem inżynierów i kreślarzy CAD odpowiednio dopasowane nośniki ładunków. Kontener 
dla dostaw kooperanckich jest przykładem takiego rozwiązania, które znalazło zastosowanie właśnie u 
dostawcy podzespołów samochodowych.

Kontener motoryzacyjny

Kontener motoryzacyjny

Dostępne we wszy 
stkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

D

Kontener motoryzacyjny
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3. 11
systemy magazynowania

Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
    

6-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

ustawiany piętrowo

Kontener motoryzacyjny

Kontener motoryzacyjny
ustawiany piętrowo

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji



4. 10
systemy magazynowania

D

ykłady as osowania
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4. 11
systemy magazynowania

ustawienie w  piętrach



4. 12
systemy magazynowania

ykłady as osowania

D
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4. 13
systemy magazynowania



E
systemy magazynowania

Nastawka paletowa

E
systemy magazynowania



Typ 

Typ 

Typ 

Typ 

Typ 64

Typ

Typ 65

Typ 66

www.cordes.eusystemy magazynowania
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Solidna konstrukcja z rur stalowych. Wysokiej jakości powłoka lakiernicza z żywic sztucznych, niebieska RAL 
. Dopasowana do europalet oraz palet przemysłowych. Nadstawki można składać, gdy nie są akurat w 

użyciu, dzięki temu oszczędzamy miejsce w magazynie. Wszystkie nadstawki paletowe dostępne są w różnych 
wysokościach oraz w wersji ocynkowanej.

Dopasujemy Państwa nadstawkę paletową również 
do palet z tworzywa sztucznego

Typ 
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A  /  B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

pa- .       , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .       , 4-krotne

Wszystkie strony zamknięte, okratowane, oczko siatki    mm

Typ 63
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

B  /  T  mm f mm kg kg
pa- .       , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Wszystkie  strony okratowane, oczko siatki    mm
Po stronie  mm wycięcie w kształcie litery V

Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 

Paleta z tworzywa sztucznego

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Nadstawka paletowa

E 1. 10
systemy magazynowania



Typ 64
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

B  /  T  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

pa- .      , 4-krotne

pa- .      , 4-krotne

pa- .      , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .       , 4-krotne

Wszystkie  strony okratowane, oczko siatki    mm
W połowie składana strona wzdłużna (  mm)

Typ 64
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

B  /  T  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

z otwieraną pokrywą
pa- .       , 4-krotne

ak pa- . , otwierana od krótszej strony
Pozostałe rozmiary możliwe na zapytanie

www.cordes.eu
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systemy magazynowania

Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 
z klapą po krótszej stronie

z klapą po dłuższej stronie

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

w stanie złożonym

Przegroda do nadstawki paletowej
Symbol Wym. zewnętrzny Waga

mm kg
B f

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

zpa- . ,

oczka siatki    mm, tylko yp  i 

Przegroda do nadstawki paletowej
Symbol Wym. zewnętrzny Waga

mm kg
B f

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

oczka siatki    mm, tylko yp  i 

1. 11



w stanie złożonym

Solidna konstrukcja z rur stalowych. Wysokiej jakości powłoka lakiernicza z żywic sztucznych, niebieska 
RAL . Dopasowana do europalet oraz palet przemysłowych. Nadstawki można składać, gdy nie 
są akurat w użyciu, dzięki czemu oszczędzamy miejsce w magazynie. Wszystkie nadstawki paletowe 
dostępne są w różnych wysokościach oraz w wersji ocynkowanej.

Typ 65
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A  /  B  mm f mm kg kg
pa- .       , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Możliwość załadunku palety z każdej strony

Typ 65K
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A  /  B  mm f mm kg kg
pa- .       , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       36,5 3-krotne

Do późniejszego montażu na wcześniej załadowanej europalecie
Blokada ramy za pomocą zacisków ręcznych  
Brak możliwości przemieszczania przy ustawieniu w piętrac

Nadstawka paletowa

Nadstawka paletowa

Dostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozsze 
rzenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Nadstawka paletowa

E 1. 20
systemy magazynowania



ustawienie piętrowe

Typ 66
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A  /  B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Obydwie strony wzdłużne (  mm) są w całości otwarte. Obydwie strony 
   mm są zaopatrzone w pionowe, okrągłe rury, w tym w rurę 

łącznikową stabilizującą ramę

Typ 
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A  /  B  mm f mm kg kg
pa- .       , 3-krotne

pa- .      36,5 3-krotne

pa- .      43,5 3-krotne

pa- .      45,5 3-krotne

pa- .     34,5 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       , 3-krotne
Wszystkie  strony z ukośną rurą, która zbiega się w górnej części pośrodku. 
Do nałożenia na europaletę

Typ 65
Symbol Wym. zewnętrzny Waga Max 

obciąż. Piętrowanie

A  /  B  mm kg kg
na zapytanie       , 3-krotne

ak pa- . , jednak z  półkami  (  powierzchnie ładunkowe)  możliwość 
załadunku palety z każdej strony

Nadstawka paletowa 
z  półkami 

www.cordes.eusystemy magazynowania
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Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

1. 21



Solidna konstrukcja z rur stalowych. Wysokiej jakości powłoka lakiernicza z żywic sztucznych, niebieska RAL 
. Dopasowana do europalet oraz palet przemysłowych. Nadstawki można składać, gdy nie są akurat 

w użyciu, dzięki czemu oszczędzamy miejsce w magazynie. Wszystkie nadstawki paletowe dostępne są w 
różnych wysokościach oraz w wersji ocynkowanej.

Typ 
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

pa- .      , 4-krotne

pa- .      34,5 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     , 4- krotne

pa- .     35,5 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Krótsze strony (  mm) w całości otwarte

Typ 
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

ak pa- . , jednak otwarte są strona wzdłużna i obydwie krótsze

 strony otwarte

w stanie złożonym

Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez złożenie

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Nadstawka paletowa 

E 1. 30
systemy magazynowania



Solidna konstrukcja z rur stalowych. Dopasowana do europalet oraz palet przemysłowych. Nadstawki 
można składać, gdy nie są akurat w użyciu, dzięki czemu oszczędzamy miejsce w magazynie. Wszystkie 
nadstawki paletowe są ocynkowane ogniowo i dostępne są w różnych wysokościach. 

Typ 
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A  /  B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

pa- .      , 4-krotne

pa- .      34,5 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     35,5 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Krótsze strony (  mm) w całości otwarte

Typ 
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A  /  B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

ak pa- . , jednak otwarte są strona wzdłużna i obydwie krótsze 
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Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Odporny na czynniki 
pogodowe

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

w stanie złożonym

Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 
 strony otwarte

ocynko
wana

1. 31



Dopasujemy Państwa nadstawkę paletową również do 
palet z tworzywa sztucznego

Paleta z tworzywa sztucznego

Typ 
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

pa- .       , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .       , 4-krotne

Wszystkie strony zamknięte, okratowane, wymiar oczek kraty    mm

Typ 63
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Wszystkie  strony okratowane, oczko kraty    mm, strona  mm 
z wycięciem w kształcie litery V

Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Odporny na czynniki 
pogodowe

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

E 2. 10
systemy magazynowania

Nadstawka paletowaocynko
wana
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Typ 64
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

pa- .      , 4-krotne

pa- .      , 4-krotne

pa- .      , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .       , 4-krotne

Wszystkie  strony okratowane, oczko kraty    mm, otwierana w 
połowie strona wzdłużna (  mm) 

Typ 64
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
na zapytanie       , 4-krotne

z otwieraną pokrywą
pa- .       , 4-krotne

ak pa- . , otwierana po krótszej stronie
Pozostałe rozmiary możliwe na zapytanie

Dostępne we wszy 
stkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Odporny na czynniki 
pogodowe

Zagęszczenie 
poprzez złożenie

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

w stanie złożonym

Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 

z klapą po stronie wzdłużnej

z klapą po krótszej stronie

Przegroda do nadstawki paletowej
Symbol Wym. zewnętrzny Waga

mm kg
B f

zpa-080.155 ,

zpa-080.156 ,

zpa-100.114 ,

zpa-100.115 ,

zpa-080.151 ,

zpa-080.152 ,

zpa-080.153 ,

zpa-080.154 ,

zpa-100.122 ,

zpa-100.123 ,

zpa-100.124 ,

zpa-100.125 ,

oczka siatki    mm, tylko yp  i 

Przegroda do nadstawki paletowej
Symbol Wym. zewnętrzny Waga

mm kg
B f

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

zpa- .   ,

oczka siatki    mm, tylko yp  i 

2. 11



w stanie złożonym

Solidna konstrukcja z rur stalowych. Dopasowana do europalet oraz palet przemysłowych. Nadstawki można 
składać, gdy nie są akurat w użyciu, dzięki czemu oszczędzamy miejsce w magazynie. Wszystkie nadstawki 
paletowe są ocynkowane ogniowo i dostępne są w różnych wysokościach.

Typ 65
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Możliwość załadunku palety z każdej strony

Typ 65K
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       36,5 3-krotne

Do późniejszego zamontowania na wcześniej załadowanej europalecie. Blo-
kada ramy za pomocą zacisków ręcznych.Brak możliwości przemieszczania 
przy ustawieniu w piętrac

Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 

Dostępne we wszy 
stkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Odporny na czynniki 
pogodowe

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

w stanie złożonym

Typ 65K

ocynko
wana

E 2. 20
systemy magazynowania

Nadstawka paletowa
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ustawienie piętrowe

Typ 66
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 4-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .      , 3-krotne

pa- .     , 4-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Obydwie strony wzdłużne (  mm) w całości otwarte. Obydwie strony  
  mm są zaopatrzone w pionowe, okrągłe rury, w tym w rurę łącznikową 

stabilizującą ramę

Typ 
Symbol Wym. 

zewnętrzny
Wys. 

użytkowa Waga Max 
obciąż. Piętrowanie

A / B  mm f mm kg kg
pa- .       , 3-krotne

pa- .      36,5 3-krotne

pa- .      43,5 3-krotne

pa- .      45,5 3-krotne

pa- .     34,5 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .     , 3-krotne

pa- .       , 3-krotne

Typ 65
Symbol Wym. zewnętrzny Waga Ma  obciąż. Piętrowanie

A / B  mm kg kg
na zapytanie       , 4-krotne

ak pa- . , jednak z  półkami (  powierzchnie ładunkowe)  paletę 
można załadowywać z każdej strony

Nadstawka paletowa 
z  półkami

Nadstawka paletowa 

Nadstawka paletowa 

Dostępne we wszy 
stkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Odporny na czynniki 
pogodowe

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

2. 21



E 3. 10
systemy magazynowania

ykłady as osowania



www.cordes.eu

N
ad

st
aw

ka
 p

al
et

ow
a 

systemy magazynowania
3. 11



F
systemy magazynowania

o wi ania indywid a ne

F
systemy magazynowania



www.cordes.eusystemy magazynowania

R
o

w
i

an
ia

 in
dy

w
id

a
ne



Kontener na odzież służy specjalnie do zbiórki tekstyliów w przestrzeni publicznej. Stabilne drzwi do 
pobierania z umieszczonym wewnątrz mechanizmem ryglowania i zintegrowanym zamkiem zabezpie-
czającym. Otwór wrzutowy zabezpieczony przed próbami kradzieży. atwa obsługa.

Symbol ac-115.001
Wym. zewnętrzny Waga Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg
        -

Prześwit dolny:  mm, blacha stalowa ocynkowna 
ogniowo. Do wyboru każdy kolor

Symbol sl-200.006
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma  obciąż. Piętrowanie

A  /  B  /  C mm kg kg kg
        

3-krotne
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
        

Prześwit dolny:  mm
Wzmocniona krawędź ochronna powyżej tunelu do podnoszenia
Kolor : niebieski RAL 

F 1. 10
systemy magazynowania

Dostępne we wszy 
stkich rozmiarach

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Odporny na 
czynniki pogodowe

Piętrowanie

z  elementami do wsuwania

Kontener na tekstylia

Magazyn płaski

Kontener na tekstylia

Pojemnik na tekstylia



Stojak do ubrań jest produkowany indywidualnie zgodnie z życzeniami klienta. Dzięki konstrukcji typu Z 
istnieje możliwość wsuwania stojaków jeden w drugi, co pozwala na oszczędność miejsca w magazynie. 
Obojętnie, czy mały, duży, długi, czy też wąski - stojak do ubrań jest dostępny we wszystkich żądanych 
wymiarach. Chromowana rura owalna. Każdy stojak na do ubrań może również zostać ocynkowany.

Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg mm
        

Stabilna rama z rur stalowych o grubości  cala   mm, owalna rura        
  , chromowana

Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, pełna guma

Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg mm
        

Stabilna rama z rur stalowych o grubości  cala   mm, owalna rura        
  , chromowana 

Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, pełna guma

Symbol sp-250.012
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg mm
        

Kolor: białe aluminium RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, poliuretan (  Shore)

Dostępny również jako podwójny stojak na do ubrań

www.cordes.eu 1. 11
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Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Stojak do ubrań

Wózek do skór



F 1. 20
systemy magazynowania

W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni skrzy-
nia na tłumiki została wyposażona w mechanizm 
składania. Po złożeniu osiąga się oszczędność miejs-
ca rzędu . Możliwość ustawiania w regałach dzięki 
składanym płozom regałowym.

Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Prześwit dolny:  mm, wielkość oczka kraty po bokach:    mm  
ciana tylna z kratą z płaskownika stalowego

Kolor: pomarańczowy RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe, poliuretan (  Shore)

Dostępne we wszyst-
kich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszerze-
nia o akcesoria

Składana jedna w 
drugą

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

w stanie złożonym

ndywidualne, specjalne wykonanie służące do łatwego, posortowanego transportu rur wydechowych z tłumikami. 
Otwarta strona z brzegiem z płaskownika stalowego zapobiegającym wysuwaniu się ładunku. Podłoga z płyty 
wiórowej  mm.  płaszczyzny z prowadnicami prętowymi, dzięki którym powstaje  przegród. Z uchwytami do 
wózków wysokiego podnoszenia i składanymi płozami regałowymi. Wysokiej jakości powłoka lakiernicza z żywic 
sztucznych.

Skrzynia na tłumiki

Skrzynia na tłumiki

k ynia na ł iki
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Regał na kółkach (Roll-Cortainer), solidny, a zarazem zwrotny nośnik ładunków do zastosowania w logistyce 
dystrybucyjnej. dy nie jest akurat w użyciu, można go szybko złożyć i wsunąć jeden w drugi. Opcjonalnie 
z pokrywą i przednimi drzwiami zabezpieczającymi ładunek przed kradzieżą podczas transportu.

Wózek do bielizny został zaprojektowany do wysyłki 
z magazynu oraz zbierania bielizny. Obydwie górne 
płaszczyzny z kraty drucianej mogą być zsuwane w dół 
dzięki wykonanym dla tego celu szczelinom, wskutek 
czego powstaje zamknięta skrzynia z kraty drucianej.

Kontener na kołachDostępne we wszys-
tkich rozmiarach

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Wielkość oczek kraty:    mm
Powłoka: ocynkowany
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego w tym  koła z hamulcem

Wózek do bielizny
Symbol sg

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Prześwit dolny:  mm
Wielkość oczek kraty:    mm
Powłoka: ocynkowany
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego 

ocynko
wana
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Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

35 - -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm

        
Prześwit dolny:  mm  
Powłoka: cynkowany ogniowo
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa sztucznego,    mm stałe z 
tworzywa sztucznego

Dostępne we wszy 
stkich rozmiarach

Piętrowanie

Magazyn płaski

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Zagęszczenie 
poprzez złożenie 

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

akcesoria

akcesoria

Stabilny wózek z rur stalowych, nadbudówka z drucianej kraty z drucianą podłogą, ocynkowane ogniowo. 
Kontener na kółkach dostarczany jest z  pasami napinającymi. Opcjonalnie z półką oraz przednią i tylną ścianą.

Kontener na kołach

Przednia tylna ściana

Półka

on ene  na koła

Symbol zsg  półka
Wym. zewnętrzny Waga Nośność

A  /  B mm kg kg
     6

Wielkość oczek kraty:    mm
Powłoka: cynkowana ogniowo

Symbol zsg  przednia tylna ciana
Wym. zewnętrzny Waga Nośność

A  /  C mm kg kg
     -

Wielkość oczek kraty:    mm
Powłoka: cynkowana ogniowo

ocynko
wana
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Logistyka przedsiębiorstw coraz rzadziej realizowana jest samodzielnie przez przedsiębiorstwa, a coraz 
częściej zlecana firmom świadczącym usługi logistyczne. Producent koncentruje się na swoich zasadni-
czych kompetencjach, a logistykę powierza specjalistom. W ramach takich projektów, określanych też jako          
outsourcing, nieustannie muszą być rozwijane koncepcje nowych pojemników na kółkach oraz urządzeń 
transportowych. Poniżej przykład, w którym firma Cordes we współpracy z firmą świadczącą usługi logisty- 
czne zaprojektowała i wyprodukowała  różne nośniki dla butów dziecięcych. 
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Po dostawie kartonów z obuwiem są one 
sortowane na linii transportowej i ładowa-
ne na wózek do komisjonowania.

Większe partie są magazynowane w re-
gałach m.in. z nadstawkami paletowymi.

Nasze Corletty umożliwiają transport 
całych komisji bez potrzeby dotykania 
każdego kartonu z obuwiem z osobna.

Poprzez automatyczny przenośnik łań-
cuchowy w kombinacji z windą Corletty 
i wózki do komisjonowania mogą być 
wstawiane na  poziom.

Wszystkie kartony z obuwiem po posor-
towaniu w wózku do komisjonowania są 
przeprowadzane przez tzw. prysznic ska-
nujący i w ten sposób ujęte w procesie 
przygotowującym do późniejszej wysyłki.

4

3

5

4
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Wózek do komisjonowania został zaprojektowany i wyprodukowany jako nośnik dla butów dziecięcych we 
współpracy z firmą świadczącą usługi logistyczne, patrz rozdział F . .

Wózek do komisjonowania
Dostępne we wszy 
stkich rozmiarach

Możliwość rozszer-
zenia o akcesoria

Możliwa konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A  /  B  /  C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Prześwit dolny:  mm 
Wielkość oczek kraty:    mm
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm gumowe,  koła obrotowe z hamulcem nożnym,  koła stałe

W handlu hurtowym prasą oraz w wydawnictwach 
szybko tworzone są ładunki o bardzo dużej masie. Przy 
komisjonowaniu czasopism i gazet codziennych musi 
stać w gotowości nośnik ładunków, w którym towar będzie 
mógł zostać bezpiecznie i w nieskomplikowany sposób 
dostarczony do dystrybucji. Dzięki lekkiemu nachyleniu 
podłogi ku środkowi czasopisma nie wypadają. Powierzchnie, 
na których układa się czasopisma, można unieść do góry 
i oprzeć o środkową ścianę. W celu oszczędności miejsca 
istnieje możliwość wsuwania wózków jeden w drugi.

Wózek do gazet
Symbol zw

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Max 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A  /  B  /  C mm kg kg kg mm
    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

Wys. załadunkowa:  mm
Kolor: niebieski RAL 
Zestaw kół:    mm obrotowe z tworzywa,    mm stałe z tworzywa sztucznego

Składana jedna w drugą
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Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma . 

obciążenie Piętrowanie Koła Ø
A / B / C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm

        

ciany boczne, tył i drzwi z siatki, oczka siatki    mm (ściany boczne),    mm 
(dach, tył, podłoga i drzwi) 
 pionowe pałąki do pchania, kolor RAL 

drabinka z  składanymi stopniami, stopnie z antypoślizgowej sklejki
 tabliczki do etykiet A , koszyk na butelkę z napojem, kieszeń na dokumenty

Bieżnik szara termoplastyczna guma,   mm,  koła obrotowe, precyzyjne łożysko 
kulkowe, felga z tworzywa, piąte koło środkowe (ESD) przewodzące ładunki elektryczne 
(zastosowane pod wózkiem)

Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma . 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A / B / C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm

    
ciany boczne i tył z siatki, oczka siatki    mm

Wózek dzielony na  części, w każdej z części  podwójnie składane półki z siatki, 
wymiar półki    mm 
Konstrukcja podłogi przystosowana to transportu wózkiem widłowym i paletowym
 koła obrotowe  mm, bieżnik szara termoplastyczna guma, felga z tworzywa,   
 koło środkowe.

Dostępne we 
wszystkich 
rozmiarach

Magazyn płaski

Możliwość 
rozszerzenia o 

akcesoria

Możliwa 
konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji

Wózek do komisjonowania

Wózek do komisjonowania

Wózek do komisjonowania

Opcjonalnie: koło środkowe 
 koła obrotowe z kołem środkowym umożliwiają 

obrót wózka w miejscu (bez obciążenia)
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Wózek do paczek

Symbol sg
Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma . 

obciąż. Piętrowanie Koła Ø
A / B / C mm kg kg kg mm

    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

ciany boczne i tył z siatki: oczka siatki    mm, konstrukcja składana
Automatycznie zamykana podłoga
Automatyczny dyszel, zaczep dyszla
Bieżnik szara termoplastyczna guma ,   mm,  koła obrotowe w tym  z 
blokadą kierunku i  z centralnym hamulcem.

Wózek do komisjonowania
Symbol sg

Wym. zewnętrzny Waga Nośność Ma . 
obciąż. Piętrowanie Koła Ø

A / B / C mm kg kg kg mm
    

- -
Wym. wewnętrzny

a    b    c mm
    

ciany boczne i tył z siatki: oczka siatki    mm
z  zawieszanymi półkami, z  przegrodami, otwory do montowania przegród co 

 mm w każdej z półek
Koła szara termoplastyczna guma   mm, obrotowe, precyzyjne łożysko kulko-
we, piąte koło zastosowane pod wózkiem. Centralny hamulec EasyStop działający 
na wszystkie  koła, obsługiwany z przodu i z tyłu wózka. 

Opcjonalnie: koło środkowe
 koła obrotowe z kołem 

środkowym umożliwiają 
obrót wózka w miejscu (bez 
obciążenia)

Dostępne we 
wszystkich 
rozmiarach

Magazyn płaski

Możliwość 
rozszerzenia o 

akcesoria

Możliwa 
konstrukcja 
specjalna

ndywidualne 
rozwiązania

 lata gwarancji
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Belgia

D  ROND   DR BB  N
jzerlaan 

B-  Antwerpen
el.:     

Fa :     
www.de-ronde.com
i.folders de-ronde.com

rlandia

i trite D
Unit F  Business Campus
Maynooth
RL-Co Kildare
el.:     

Fa :     
www.liftrite.ie
info liftrite.ie

Polska    

ORD  Polen Sp. z.o.o. 
ul. Przemysłówa 
PL-   Mogilno

el.:    
Fa :    
www.cordes.com.pl
info cordes.com.pl
 

Dania

DANSK NIELS BO
Vognmager ej , Snogh j
DK-  Fredericia

el.:    
Fa :    
www.nielsbo.dk
nb nielsbo.dk

Włochy

taliana ontenitori r
Via rangia Marin 
-  ia eno  ( o)
el.:     

Fa :     
www.italianacontenitori.com
info italianacontenitori.com

Szwecja

Micrologistic AB
il erkar gen 

SE-   by
el.:     

Fa :     
www.micrologistic.com
bjorn.carlsson micrologistic.com

Finlandia

ekta Oy
Hylje eneentie  D 
F -  Espo

el.:    
www.effekta.fi
effektaoy gmail.com

Holandia

AARNO D  B
Boerhaa elaan 
NL-  KB Barendrecht

el.:    
Fa :    
www.aarnoudse.nl
info aarnoudse.nl

Szwajcaria 

ORD  c weiz mbH
Ettiswilerstrasse 
CH-  Willisau

el.:     
Fa :     
www.cordes-schweiz.ch
monsch cordes-schweiz.ch

Francja  
ordes rance
, rue de la Victoire

F-  Paris
el:     

Fa :    
el:     

ania cordes.com.pl
www.cordes.eu

Norwegia

RA ABR KK N A
Nils Hansens ei 
N-  OSLO

el.:    
Fa :    
www.trallefabrikken.no
firmapost trallefabrikken.no

Hiszpania

ordes anarias  
Zona P3 Norte
Calle del Herraje, Na e 
Pol gono nd. de Arinaga
ES-  Ag imes, ran Canaria

el.:    
Fa :    
www.cordescanarias.com
cordescanarias cordescanarias.com

Wielka Brytania 

i t a e D
Unit , Westwood Business Centre
Featherstall Road South

B-OL  HN Oldham
el.:     

Fa :     
www.liftsafe.net
info liftsafe.net

Norwegia

BB  BA AR A MPOR  A
Postboks 
N-  Son

el.:    
Fa :    
www.bbi-ba ariaimport.no
info bbi-ba ariaimport.no

Republika Południowej Afryki

One ouc  Retail olutions
Po Bo  
Seapoint
RSA-  South Africa

el.:     
Fa :     
www.onetouchsolutions.co.za
sales onetouchsolutions.co.za

zrael 

tools logistics tec nology
Koren ndustrial Park
PO Bo  
L-  Maalot
el.:      

Fa .:     
www.comold.co.il
ron tools.co.il

Austria

esa ransporttec nik ng
erhard Sandhofer mbH

Hirschstraße 35
A-  Klagenfurt

el.:    
Fa :    
www.gesa.at
office gesa.at

Francja  

MAN  ON P  A
 rue Amp re

F-  DU LENHE M
l.:     

Fa :     
www.manuest.com
contact manuest.com

Partnerzy dystrybucyjni
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Fa :    
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