RAF SİSTEMLERİ UZMAN EKİPLERİMİZ SİZE BİR MAİL KADAR YAKIN - TÜM
RAF İHTİYAÇLARINIZ İÇİN ÜCRETSİZ KEŞİF

Demontaj ve Montaj Hizmeti
Depolarınızı yeniden düzenlemek, genişletmek veya taşımak istediğiniz
durumlarda uzman kadromuz ile tüm iş ve işçi sağlığı düşünülerek, güvenlik
tedbirleri alınarak depolarınızı en hızlı şekilde demontaj edip, taşıyor ve yeniden
kuruyoruz.

Gerek görülmesi durumunda hasarlı ürünlerinizi yeniliyor, eksik ürünlerinizi
tamamlıyoruz. Detaylı teklif için lütfen firmamız ile temas geçiniz.

Neden Royal Raf Sistemleri ?
 $ 1.000.000 TAAHHÜTNAME
Royal raf sistemleri kurmuş olduğu depoları $1.000.000 ürün sigorta poliçesi ile
teminat altına alır
 YÜKSEK TEKNOLOJİ
Firmamız endüstriyel depo raf sistemleri ve giydirme raf sistemleri ile de Türk
sanayisinin önemli bir ihtiyacına cevap verebilecek teknolojiye ulaşmıştır.
 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
İlk günden itibaren kalite ve müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen
firmamız sizlerden gelen taleplere cevap verebilecek teknoloji ile insan gücünü
devamlı artırarak bugün çelik raf üretiminin yanına dekoratif market reyonları ve
tüm market mağaza ekipmanlarını üretimine katarak ürün yelpazesini
genişletmiştir
Royal Demir Çelik ve Raf sistemleri Ltd Şti, 1984 yılında civatalı çelik raf üretimi ile
sektörde yerini alan Aysan raf sistemlerinin bünyesinde hizmet vermektedir. İlk
günden itibaren kalite ve müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen firmamız
sizlerden gelen taleplere cevap verebilecek teknoloji ile insan gücünü devamlı
artırarak bugün çelik raf üretiminin yanına dekoratif market reyonları ve tüm
market mağaza ekipmanlarını üretimine katarak ürün yelpazesini genişletmiştir.
Firmamız endüstriyel depo raf sistemleri ve giydirme raf sistemleri ile de Türk
sanayisinin önemli bir ihtiyacına cevap verebilecek teknolojiye ulaşmıştır.
AR-GE çalışmalarına önem veren firmamız özgün tasarımlarını müşteri ihtiyaçları
ile birleştirerek uyguladığı üretim teknolojisini personel ve çevre duyarlılığı ile
bütünleştirerek ISO 9001 / ISO 14001 ve TS 18001 CE TSE,FEM VE
İSDERbelgeleriyle belgelendirmiştir.
Yurt içindeki geniş müşteri portföyüne verdiği hizmetlerin yanı sıra üretiminin %
40’ını yurtdışına; Almanya, Belçika, İsviçre, Bosna-Hersek, Makedonya,

Bulgaristan, Romanya, Ürdün, Suriye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi
Avrupa ve Orta Doğu’nun önemli ülkelerine ihraç ederek, kendisini ispatlamıştır.
Günümüzde önemli bir sektör olan marketler, ahşap mağazalar ve lojistik firmaları
ile sanayi raflarının tüm ürünlerini üretim yelpazesinde bulunduran firmamız
taahhüt ettiği işlerin hepsini anahtar teslimi olarak en kısa sürede en ekonomik
koşullarda ve en güvenilir şekilde vermeyi temel hedefi olarak seçmiş, gelecekte de
sizlerle beraber olmayı kâr olarak görmüştür.

AR-GE çalışmalarına önem veren firmamız özgün tasarımlarını müşteri
ihtiyaçları ile birleştirerek uyguladığı üretim teknolojisini personel ve
çevre duyarlılığı ile bütünleştirerek ISO 9001 / ISO 14001 ve TS 18001
CE TSE,FEM VE İSDER belgeleriyle belgelendirmiştir.
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