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" Артикулите на REA осигуряват по-ефективна работа в центровете за социални
грижи. е се почистват лесно и отговарят на всички изисквания.
 други думи – не създават трудности в центровете за социални грижи." –
мнение на клиент.

REA, creative solutions.

&стория
$ действителност историята на REA е много обикновена. 2рез 1964 г. %ибе !ийпльог, основателят на REA, разработи складов стелаж, направен от
пластмасови тръби. 2роектът за стелажа бе много прост, но и много революционен. REA бе първата фирма, която предложи на пазара стелажна
система на пластмасова основа и отговори на специфичните изисквания на хранителната промишленост. 'ансирането на системата доведе до
незабавен успех - най-после беше предложено безопасно и хигиенично съхранение на хранителни продукти.  течение на годините REA разработи
свои решения за стелажни системи за ползване в много промишлени сектори. ега фирмата има отлична репутация на партнъор в предлагане на
решения за обзавеждане на хигиенични складови помещения и здравни центрове. 2рофесионалистите по света се възползват ежедневно от
лесната употреба и множеството преимущества на пластмасовите складовите системи REA.

$секи се нуждае от приятни рааботни условия във вашия център за
социални грижи. $сичко започва от подходящите складови съоръжения
за припаси и от възможностите да се движите около различните
хранителни продукти в заведението. 2омещенията за сухо складиране
на стоки, кухните, хладилните помещения, големите камери за дълбоко
замразяване и другите складови помещения винаги трябва да се
използват ефективно. REA е наясно с всички критерии и предлага
съвършени, готови за ползване решения и много повече…

ъвременни изисквания
2овишаването на изискванията за хигиена в хранителната
промишленост е наложително. е са от първостепенно значение
разработването на всеки нов продукт. 2ластмасовите складови системи
REA са съвършения отговор на разпоредбите на HACCP (истема на
критичните контролни точки за анализ на рисковете).

дълготрайни изцяло от пластмаса с гъвкаво проектиране
лесни за монтаж ефикасни лесни за почистване хигиенични
с оптимално използване на складовото пространство
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ашето решение
+онструктивно, складовите системи REA на пластмасова основа са модулни , здрави и лесни за ползване.
е осигуряват идеалното решение за всяка ситуация на съхранение. %а нас, $ашите изисквания са найважни! Освен широката гама размери, всички продукти се предлагат и по поръчка. кладовите системи
REA на пластмасова основа подобряват вашите работни условия, отговарят на стандартите за качество и
гарантират дълъг период на експлоатация.
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;удесно е да се работи с тях

