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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
INNOVATIVE
STORAGE
SOLUTIONS
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Η Storage-Shelves και η ERG storage
systems, μέλος του ομίλου Ergosynthesi
group, δραστηριοποιείται από το 1996
παρέχοντας υψηλή ποιότητα και εγγύηση
σε συστήματα αποθήκευσης που
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Storage-Shelves and ERG storage systems, group
member of
Ergosynthesi Group, is ac�ve since
1996, providing high quality and
warranty to storage systems that cover
your requirements.

Σκοπός της εταιρείας είναι η βέλτιστη
λειτουργικότητα και η εξοικονόμηση
χώρου και χρόνου της αποθηκευτικής
ικανότητας της επιχείρησης, παρέχοντας το
κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης
προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

The company's objec�ve is to op�mize
func�onality and save �me and space of
storage capacity of your company,
providing the appropriate storage
system tailored to your needs.

Ως αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων
ευρωπαϊκών οίκων στην Ελλάδα, όπως
ΒΙΤΟ, PSB intralogis�cs, Marcegaglia –
Dalmine LS, Ferre�o Group, Scaﬀ, MCT,
Cargo Pack, Technarredi, Kredit, ICAM και
άλλων, η εταιρεία μας διαθέτοντας μια
γραμμή παραγωγής και στην Ελλάδα
εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα βασισμένη
στις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές
παρέχοντας την καλύτερη τιμή και το
μικρότερο δυνατό χρόνο παράδοσης.

As a representa�ve of the largest
European companies in Greece, as
ΒΙΤΟ, PSB intralogis�cs, Marcegaglia –
Dalmine LS, Ferre�o Group, Scaﬀ, MCT,
Cargo Pack, Technarredi, Kredit, ICAM
and others, our company having a
produc�on line in Greece as well,
guarantees best quality based on the
highest interna�onal standards,
providing the best price and shortest
possible delivery �me.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ
EXPERIENCE
TO SUPPORT
CUSTOMERS
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Το προσωπικό και οι Μηχανικοί μας
αναλύουν και σχεδιάζουν λύσεις για
να ικανοποιήσουν τις προδιαγραφές
του πελάτη για το χειρισμό και την
αποθήκευση διαφορετικών μονάδων
φορτίου, χάρη σε μια μακρά εμπειρία,
τεχνικές δεξιότητες και
δημιουργικότητα.
Κατασκευή νέων αποθηκών και
κέντρων διανομής, υλοποίηση και
ολοκλήρωση υφιστάμενων αποθηκών,
οικοδόμηση σύνθετων συστημάτων και
ακόμη και δομών για
αυτοματοποιημένα συστήματα: όλα
αυτά είναι τα έργα που αντιμετωπίζει
το προσωπικό της ERG storage systems
καθημερινά, με βάση τις ανάγκες των
πελατών.

The internal R&D and Engineering
staﬀ analyses and designs taylor-made
solu�ons to meet customer’s speciﬁ cs
for handling and storing diﬀerent load
units, thanks to a long experience,
technical skills and crea�vity.
Construc�on of new warehouses
and distribu�on centres,
implementa�on and integra�on of
exis�ng warehouses, building complex
systems and even structures for
automated systems: these are all
projects that the personnel at
Storage-Shelves and ERG storage
systems tackle daily, based on
customers’ needs

ΛΥΣΗ ΣΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ
CUSTOMER
ORIENTED
SOLUTIONS
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Pallet racking
Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν και
συγκεντρώθηκαν για περισσότερα από
15 χρόνια, έθεσαν τη Storage-Shelves
και την ERG storage
systems στην κορυφή της πώλησης
εφοδιαστικής, χάρη στην ποιότητα και
την αποτελεσματικότητα των λύσεων
αποθήκευσης και διαχείρισης υλικών
που προσφέρονται.
Οι απαιτήσεις για καλύτερες επιδόσεις
και η πολυπλοκότητα της αγοράς
αποτελούν μόνιμη πρόκληση. η
εμπειρία και οι δεξιότητες είναι η
απάντηση της ERG storage systems.
Τα προϊόντα και οι διαχειριστικές
απαιτήσεις τους είναι το κεντρικό
σημείο αποθήκευσης: παρέχουμε
λύσεις σχεδιασμένες για κάθε ανάγκη.

Pallet racking
The knowledge acquired
and consolidated over more than
15 years of manufacturing set Storage-Shelves and
ERG storage systems at the top
of the logis�cs market, thanks to
the quality and eﬃciency of the
storage and material handling
solu�ons oﬀered.
Demands for be�er performance and
the complexity of the market
are a constant challenge;
experience and skills are Storage-Shelves and ERG
storage systems response.
Products and their logis�c
requirements are the warehousing
focal point: we provide solu�ons
that are designed for each need.

Mobile pallet racking

Pallet live storage

Mobile pallet racking

Pallet live storage

Drive-in racking

Drive-in racking

Shuttle

Shuttle

Manual order picking

Manual order picking

Multi-tier shelving with walkway decking

Multi-tier shelving with walkway decking

Mezzanines

Mezzanines

Carton live storage system

Carton live storage system

Garment-hanging systems

Garment-hanging systems

Garment-hanging systems
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Garment-hanging systems

ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
STRUCTURES
FOR AUTOMATIC
STORAGE

Automated pallet storage

Automated pallet storage

Η τεχνογνωσία σχεδίασης της Storage-Shelves και ERG
storage systems επεκτείνεται περαιτέρω
στην αγορά αυτοματισμού, με το
σχεδιασμό και την εγκατάσταση
κατασκευών για αυτόματο χειρισμό
υλικών.
Πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές
που εγγυώνται την τέλεια ροή αγαθών,
τη βελτιστοποίηση του χρόνου, τον
περιορισμό του κόστους και χωρίς
σφάλματα. Η Storage-Shelves και ERG storage systems
είναι
ο συνεργάτης για την κατασκευή τους.

Automated pallet storage

The design exper�se at Storage-Shelves and ERG
storage systems is further spli�ed in
the automa�on market, with the
design and the installa�on of
structures for material handling.
Fully automated lines that guarantee the
perfect ﬂow of goods, �me op�misa�on,
cost containment and no errors. Storage-Shelves and
ERG
storage systems is the partner for their
construc�on.

Miniload for bin and tray

Miniload for bin and tray

Miniload for bin and tray

Miniload for carton

Miniload for carton

Miniload for carton

ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
SELF-SUPPORTING
STRUCTURES
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Οι αυτοφερόμενες κατασκευές
αποτελούν την πιο αντιπροσωπευτική
έκφραση της ικανότητας σχεδιασμού
και των δεξιοτήτων οικοδόμησης της
Storage-Shelves και ERG storage systems.
Ένας συνεργάτης για την ανέγερση
εντυπωσιακών κατασκευών, όλο και
πιο πρωταγωνιστικός παράγοντας
στον τομέα της εφοδιαστικής.

Self-suppor�ng structures are the
most representa�ve expression of
Storage-Shelves and
ERG storage systems’ design
capability and building skills.
One partner to build-up impressive
structures, more and more leading
factor in the logis�cs ﬁeld.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
QUALITY
IS OUR MISSION
Όλες οι δραστηριότητες της Storage-Shelves και ERGstorage
systems οδηγούνται από την φιλοσοφία ποιότητας που αναπτύσσεται
καθημερινά μέσω διαδικασιών και προϊόντων.
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Διαχείριση Έργου
Η ροή σχεδιασμού και υλοποίησης
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των
διαχειριστών
μηχανικών μας, οι οποίοι λειτουργούν
με το
υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο.

Project Management
The design and realiza�on ﬂow is under
the control of our project managers,
that
work with the highest professional
level.

Δομική Μηχανική
Οι μηχανικοί μας ακολουθούν την
ανάπτυξη προϊόντων, εξασφαλίζοντας
την τέλεια τεχνική υλοποίηση.
.

Structural engineering
Our engineers follow products development,
ensuring the perfect technical realiza�on.

Κατασκευή
Οι υπεύθυνοι κατασκευής της
Storage-Shelves και ERG storage
systems συντονίζουν όλα τα βήματα.
Πάντοτε τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Assembly
Dalmine Logis�c Solu�ons’ assembly
managers coordinate all the steps. Safe
rules are always respected.

.
Υπηρεσίες A�er Sales
Οι κατασκευές και τα συστήματα
ραφιών θα
πρέπει να ελέγχονται περιοδικά,
σύμφωνα με
τους επικαιροποιημένους ευρωπαϊκούς
κανόνες όσον αφορά την ασφάλεια. Οι
έμπειροι και πιστοποιημένοι

A�er sales service
Shelving and racking structures must
be periodically checked, following
the updated European rules in
terms of safety. Our inspectors are
qualifed to supply this kind of service.
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