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Rosendahl Nextrom'da çok şey oluyor. Şirket istikrarlı bir şekilde
büyüyor ve şimdi Pischelsdorf, Avusturya'daki yeni ek binası da bitti.
Yeni oluşturulan bu alan sayesinde artık siparişleri daha hızlı ve
verimli bir şekilde karşılamak mümkün olacak. Ayrıca, üretim süreçleri
de otomatikleştirilmiş ve böylece geliştirilmiştir.

İki katlı binada yaklaşık 3.000 m² alan, mekanik montaj, çelik kons-
trüksiyon ve depo departmanları için kullanıma sunulmuştur. Bu bina-
da ayrıca 16 metrelik depolama yüksekliği olan bir bodrum katı da
inşa edildi.

Planlama aşamasında, iş süreçlerinin daha da verimli hale getirilebil-

mesi ve günlük iş akışlarının kolaylaştırılmasına büyük özen gösteril-
di. Örneğin, otomatik paralel dikey depolama sistemleri kuruldu.

Toplamda yaklaşık 2.500 m² beton ve 420 ton çelik kullanıldı. Bu yeni
binaya toplam uzunluğu 3.000 metre olan boru tesisatı, cephe ve çatı-
ya 8.000 m² panel ve trapez levha döşendi.

Sonuç olarak, çok amaçlı bir binamız artık mevcut. Altyapı ile ilgili
önemli tesisler binayı geleceğe dönük ve esnek hale getirmek için
düşünülmüş olsa da, orta vadede esnek kullanımın temeli için de
gerekli şartlar da sağlanmış oldu. Elbette ileride binanın ekonomik
olarak kullanılabilmesi için iyi bir yapı fiziği de önemlidir.

Rosendal Nextrom’un Yeni Binası

A lot is happening at Rosendahl Nextrom. The company is growing
steadily and now the new extension in Pischelsdorf, Austria, is also
finished. Thanks to this newly created space, it is now possible to
process orders even faster and more efficiently. Furthermore, the
production processes have also been automated and thus improved.

Around 3,000 m², distributed over two levels, are now available to
the mechanical assembly, steel construction and warehouse depart-
ments. This warehouse was also partially built with a basement,
resulting in a storage height of a good 16 meters.

During the planning phase, great care was taken to ensure that work
processes could be made even more efficient and to facilitate the
daily work routine. For example, automated parallel vertical storage
systems were installed.

In total, about 2,500m ² of concrete and 420 tons of steel were uti-

lized. Pipes, running a total length of 3,000 meters, are also in the

new hall, though. On the façade and roof, 8,000 m² of panels and

trapezoidal sheets were laid.

All in all, a very functional hall is now available. Important premises

regarding the infrastructure were to make the hall future-proof and

flexible. By doing so, the foundation for flexible use in the medium

term was laid with little effort. Of course, good building physics is

also important in order to be able to operate the hall economically in

the future.

A new warehouse for Rosendahl Nextrom, Austria




