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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% 

Pełna identyfikowalność wydań/zwrotów/przyjęć w czasie 

rzeczywistym 

Optymalizacja 
zarządzania 

Ergonomia pracy – dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

Oszczędność 
powierzchni 

Pełna dostępność 

24/7 

Zwiększenie 

wydajności 

Obniżenie ryzyka zdarzeń 

wypadkowych 

G I R O C L A S S 
WIELOFUNKCYJNY, ELASTYCZNY I WSZECHSTRONNY. REGAŁ USZYTY NA 

MIARĘ 

Wysokiej jakości rozwiązanie technologiczne – usprawniaj procesy operacyjne, optymalizuj 

składowanie i zarządzanie dokumentami, zwiększ wydajność, oszczędzaj powierzchnię. 

 

 

Automatyczne generowanie raportów  

Intuicyjne oprogramowanie, prosta obsługa 

Możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym 

 

 

 



 

 

Wymiary regału rotacyjnego są dostosowywane do architektury pomieszczenia 

Klienta, a jego wyposażenie zależne jest od przeznaczenia maszyny. W regale można 

archiwizować akta różnej wielkości, składowane luzem, w segregatorach, teczkach 

podwieszanych, kopertach itp. Jest to również bardzo wygodny sposób na 

przechowywanie dokumentów o niestandardowych wymiarach oraz nośników typu: 

CD, pendrive, powerbank, kart płatniczych, czy kart pamięci. 

Regał karuzelowy GIROCLASS to optymalne 

rozwiązanie do optymalizacji składowania 
artykułów, dokumentów, do których czas 
dostępu powinien być jak najkrótszy. Doskonale 
sprawdza się w zastosowaniach biurowych 
(dokumentacja, archiwa, nośniki danych). Do 
największych zalet regału GIROCLASS należy 

możliwość magazynowania dużo większej ilości 
towaru niż na standardowych regałach, przy 

jednoczesnej  oszczędności powierzchni. 

 

Regał karuzelowy GIROCLASS jest rozwiązaniem w pełni wykorzystującym dostępną wysokość pomieszczenia. Możliwe jest zainstalowanie 

regału przez dwie, a nawet trzy kondygnacje z opcją dostępu na każdym piętrze. 

 

  

  

 



 

Regał karuzelowy GIROCLASS to niezbędne narzędzie w każdej firmie, 
dążącej do poprawy wydajności, szybkości oraz niezawodności. Nowoczesny 
design, indywidualny projekt oraz możliwość integracji z istniejącym już 
systemem informatycznym otwiera szeroki wachlarz zastosowań w biurach, 
bankach, urzędach, recepcjach. 
 
GIROCLASS jest maszyną, w której półki przesuwają się samoczynnie przed 
oknem dostępu operatora. Półka z poszukiwanym towarem zatrzymuje się 
na wysokości pulpitu, a opcjonalny system sygnalizacji pomaga odnaleźć 
położenie produktu. Obsługa regału jest bardzo prosta i intuicyjna. 
Użytkownik chcąc pobrać dokumenty z regału, przy pomocy klawiatury 
przywołuje odpowiednią półkę. Obsługa regału odbywa się zawsze w tej 
samej, ergonomicznej pozycji, bez potrzeby schylania się. Dostęp do 
wszystkich dokumentów jest szybki i prosty. Automatyczny regał karuzelowy 
dostarcza dokumenty bezpośrednio  do rąk operatora wykorzystując 
najkrótszą drogę transportową. 
 
Urządzenie spełnia wszystkie aktualne normy bezpieczeństwa oraz posiada 
certyfikat CE. 

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.  

Nasze kompetencje potwierdzają projekty zrealizowane dla takich Klientów jak: 
COPERNICUS – SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA – PHILIP MORRIS – 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ 
PODLASKIEJ – URZĄD MIASTA LEGNICA – URZĄD MIASTA WARSZAWA PRAGA PN – URZĄD 
MIASTA WARSZAWA URSUS – IPN – …   

Systemy kartoteczne: Zarządzanie kartami pacjentów. 

Cel: Zwiększenie wydajności systemu obsługi pacjentów, szybkość 

obsługi. 

Akta osobowe pracowników: Usprawnienie organizacji stanowiska 
pracy. 

Cel: Zwiększenie wydajności systemu obsługi pracowników, wydawania 

zaświadczeń. 

Dokumenty urzędowe: Zabezpieczenie dokumentów w wydziale 

komunikacji. 

Cel: Usprawnienie obiegu dokumentacji papierowej w Urzędzie Miasta. 

 

 
 

  
    


