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K2 Storage Systems
działa od 2004 roku

K2 Storage Systems działa od 2004 roku. Firmę tworzy zespół wykwalifikowanych pasjonatów, zajmujących się instalacją
wszystkich rodzajów systemów magazynowych. Specjalizujemy się w regałach automatycznych typu Miniload (AKL), SILO

oraz windowych (LogiMat). Bogate doświadczenie, które zdobyliśmy podczas pracy przy najtrudniejszych instalacjach zarówno

w Polsce, jak i za granicą, zaowocowało sprawną i precyzyjną realizacją projektów, niezależnie od stopnia ich zaawansowania. Mamy
możliwości, aby prowadzić kilka projektów w tym samym czasie.

Firmę tworzy zespół wykwalifikowanych
pasjonatów, zajmujących się instalacją
wszystkich rodzajów systemów magazynowych.
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K2 Storage Systems

W K2 Storage Systems
zapewniamy fachowe
doradztwo
OFERTA
W K2 Storage Systems zapewniamy fachowe doradztwo, szczegółową wycenę oraz kompleksową realizację zlecenia nadzorowanego

Oferta

przez zespół posiadający uprawnienia UDT, SCC, SSG, IRATA, certyfikat TÜV oraz szkolenia z zarządzania projektem.

Zespół posiadający uprawnienia UDT, SCC, SSG, IRATA,
certyfikat TÜV oraz szkolenia z zarządzania projektem.
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Naszym niepodważalnym atutem
jest wyspecjalizowana kadra
OFERTA
Naszym niepodważalnym atutem jest wyspecjalizowana kadra – kierownicy budowy, kierownicy montażu i instalatorzy,
którzy sprawnie i precyzyjnie poprowadzą każdy projekt.

Montaż i demontaż regałów magazynowych

Oferta

Serwis regałów

Przeglądy systemów magazynowych
Przeprowadzki magazynowe

Doradztwo w obszarze zagospodarowania przestrzeni magazynowej
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Regularny serwis regałów
magazynowych to wymóg prawny
SERWIS REGAŁÓW
Regularny serwis regałów magazynowych to wymóg prawny. Co więcej, wydłuża on czas użytkowania systemów i pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, związanych z zakupem nowych elementów magazynowych. Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów – ekipa montażowa –
świadczy naprawy i serwisy na najwyższym, światowym poziomie.

Serwis

Serwis regałów magazynowych obejmuje:
naprawę uszkodzonych elementów,

wymianę uszkodzonych elementów.
W K2 Storage Systems pracujemy na częściach zamiennych klienta lub dostarczamy nowe, niezbędne do wymiany elementy.
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Okresowy przegląd stanu technicznego
regałów pozwala uniknąć strat w towarze
PRZEGLĄD SYSTEMÓW MAGAZYNOWYCH

Nasza usługa obejmuje:
• kontrolę ogólnego stanu instalacji magazynowej;
• weryfikację stanu i jakości używanych palet;
• potwierdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji z informacjami podanymi na tabliczkach znamionowych;
• określenie, czy używane wózki widłowe są zgodne ze specyfikacją zainstalowanych regałów;

Okresowy przegląd stanu technicznego regałów pozwala uniknąć strat w towarze, a także niebezpiecznych wypadków na magazynie – personelu

• określenie, czy operatorzy wózków widłowych wykonują prawidłowo wszystkie manewry;

składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”, która wskazuje, że to użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

• sprawdzenie ochron słupów regałowych;

i samej instalacji magazynowej. Co więcej, jest to wymóg prawny, określony w normie europejskiej PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy

• zweryfikowanie porządku i czystości w ciągach komunikacyjnych;

corocznej kontroli instalacji magazynowej, która powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego eksperta z zewnątrz.

• kontrolę stanu podłoża;

Nasi specjaliści posiadają certyfikat TÜV oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym sprawnie przeprowadzą kompleksową kontrolę
magazynu, wykryją wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości.

• określenie, czy tolerancje i deformacje regałów nie odbiegają od wyznaczonych limitów;
• wykrycie niezgodności, tj. oznaczenie elementów będących w złym stanie technicznym;
• wykrycie możliwych zagrożeń związanych z instalacją magazynową.
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K2 Storage System

K2 Storage Systems sp. z o.o. sp. k.
ul. Zwycięska 45, lok. 3.2.2.
Kadry i księgowość: + 48 71 352 43 51, tel.kom.: + 48 603 603 578
Kontakt: biuro@k2storagesystems.pl
Faktury: faktury@k2storagesystems.pl
NIP 897-179-54-08
Regon 022305923
KRS 0000536839
Sprawdź jak do nas trafić
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