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W firmie Temrex jesteśmy przekonani, że 
praktyka czyni mistrza – to nie jest dla nas pusty 
frazes, ale motywacja do poszerzania wiedzy              
i doskonalenia umiejętności. Kierujemy się jasną, 
długoterminową strategią. To fundament, który 
ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, 
pozwala koncentrować się na naszych 
strategicznych priorytetach i osiągać                            

w przyszłości założone cele.  Od ponad 20 lat 
dostarczamy innowacyjne rozwiązania, 
pobudzamy Klientów do świeżego spojrzenia             

i efektywnego korzystania z automatyki 
magazynowej tworząc dobrobyt dzięki wydajności 

procesów magazynowych. 

(+)48 22 755 47 69 
info@temrex.pl 
www.temrex.pl 
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Wskaźnik niezawodności powyżej 99% 

Zabezpieczenie dokumentów, akt 

Optymalizacja 
zarządzania 

Oszczędność czasu 

 

 

Zwiększenie 

wydajności 

Obniżenie ryzyka zdarzeń 

wypadkowych 

M O B I C L A S S 
PEWNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT OBSŁUGI             

I ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

Niezawodne rozwiązanie do segregowania – podążaj za najnowszymi trendami, usprawniaj 

archiwizowanie i segregowanie, automatyzuj wyszukiwanie, oszczędzaj czas i powierzchnię. 

 

Uporządkowane składowanie 

Oszczędność powierzchni 

 

Pełna dostępność 24/7 

 

 

 

 

 

 



 

 

Archiwizacja dokumentów to problem nie tylko wielkich korporacji, gdzie 

dokumenty zajmują całe pomieszczenia. To ważna kwestia w każdym biurze, firmie 

produkcyjnej czy handlowej. Dzięki unikalnej konstrukcji regały jezdne mają 

zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba archiwizowania dokumentów, 

niezależnie od wielkości zakładu. 

Regały jezdne to niezawodne rozwiązanie do każdego 
archiwum, które daje optymalne i wydajne                
zagospodarowanie przestrzeni. Idealne               rozwiązanie 
w archiwizacji dające nieograniczone możliwości – szeroki 
wachlarz wyposażenia oraz zestawień poszczególnych 
elementów zapewniają efektywne wykorzystanie nawet 

najmniejszej przestrzeni. 
 

Kompaktowy system archiwizacyjny MOBICLASS składa 
się z zestawu regałów zamontowanych na ruchomych 
podstawach przesuwających się po szynach. Konstrukcja 
regałów umożliwia lepsze wykorzystanie powierzchni 
magazynowej oraz zapewnia uporządkowane i bezpieczne 
składowanie archiwizowanych materiałów lub 
dokumentów. 

 

Dzięki unikalnej konstrukcji regałów jezdnych, zapewniają one maksymalne wykorzystanie posiadanej powierzchni. Regał został opracowany     

z myślą o zagęszczeniu składowania wszelkiego rodzaju dokumentów, akt, materiałów. Regały jezdne mogą dodatkowo posiadać szuflady 

ramowe, wysuwane półki oraz podpórki do dokumentów – elementy te zwiększają efektywność i elastyczność pracy. 

 

 

 

  

 



 Sterowanie regałami MOBICLASS może odbywać się za pomocą trzech 
rodzajów mechanizmów: ręcznego, ręczno – mechanicznego lub 
automatycznego. Zastosowanie solidnych mechanizmów korbowych wraz 
z odpowiednio dobranymi przełożeniami umożliwia przesunięcie 
kilkumetrowego regału mobilnego o załadunku nawet kilku ton bez użycia 
zbędnej siły. W wysokich pomieszczeniach regały jezdne można wyposażyć 
w drugi poziom. W takim przypadku oba poziomy są obsługiwane przez 
jedną podstawę, a dostęp do drugiego poziomu umożliwiają wbudowane    
w podstawę schody. 
 
Regały jezdne zajmują o wiele mniej miejsca niż te tradycyjne. W każdej 
chwili można odsunąć jeden z nich, aby uzyskać dostęp do potrzebnych 
dokumentów. Mechanizmy korbowe sprawiają, że regały przesuwa się 
bardzo łatwo. 
 

Od ponad 20 lat naszą pasją są systemy automatycznego składowania. Na początku były to dystrybutory BHP, następnie szafy narzędziowe oraz 

dystrybutory szafkowe. Zadowoleni Klienci utwierdzają nas w przekonaniu, że to co robimy jest użyteczne nie tylko dla nas, ale i dla innych. Klienci 

cenią nas głównie za profesjonalne podejście do każdej zawieranej transakcji, posiadaną wiedzę, która przekłada się na udzielaną pomoc techniczną, 

praktyczne doświadczenie zdobyte podczas instalacji, a także elastyczność przy tworzeniu indywidualnych projektów.  

 

Biblioteka: Oszczędność przestrzeni. 
Cel: Zwiększenie przestrzeni przeznaczonej do przechowywania książek, 

oszczędność czasu. 

Dokumenty: Zabezpieczenie poufnych dokumentów. 

Cel: Zachowanie wrażliwych, historycznych dokumentów, składowanie 

w środowisku kontrolowanym. 

Dokumenty: Zautomatyzowane archiwizowanie. 

Cel: Automatyczna kontrola dokumentów, wzrost wydajności. 

 

 
 

 
 

   
   


