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MAGAZIJNINRICHTING VOOR OPSLAG VAN 
BOUWMATERIALEN VOOR GROOTHANDEL, 
BOUWMARKT, DHZ ZAKEN EN BOUWBEDRIJVEN

Magazijnstellingen voor o.a. opslag van bouwmaterialen op pallets, hout- en 
plaatmateriaal, kunststof en metaal, maar ook winkelinrichting



Magazijninrichting voor opslag van bouwmaterialen  
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Ga voor meer informatie naar:
www.dexion.nl/opslag-bouwmaterialen

Voor de groothandel van bouwmaterialen, doe-het-zelfzaken en constructiebedrijven is het efficiënt opslaan van bouwmaterialen 
vaak een grote uitdaging. Doordat de producten van verschillende afmetingen en gewicht zijn, is het niet mogelijk om één 
standaard magazijnstelling te gebruiken. Daarnaast worden de magazijnstellingen niet alleen in het magazijn gebruikt, maar 
ook in bouwmarkt zelf. Het is daardoor zeer belangrijk dat de beschikbare ruimte optimaal gebruikt wordt en ieder product 
toegankelijk is. Enkele uitdagingen voor het vinden van de geschikte magazijnstelling voor bouwmaterialen zijn:

Opslag voor lange goederen tot ruim 6 m. lang, 
verticaal of horizontaal
Bulkopslag van plaatmateriaal
Een zeer breed assortiment, compact, 
overzichtelijk en goed bereikbaar opslaan

Compacte opslag van zware producten in zakken 
op pallets
Bouwmaterialen buiten opslaan maar in 
verkoopbare staat houden 
Opslag en uitstalling van kleine items in een 
winkelsituatie

Voordelen
 Aparte opslag van verticale  
 bouwmaterialen
 Alle goederen worden ondersteund
 Leverbaar in diverse afmetingen en kleuren 
 Geschikt voor opslag van hout, plastic, etc.
 Kan worden gecombineerd met  
 andere palletstellingen accessoires

Het verticaal opslaan van lange goederen als hout, buizen of 
profielen, geeft goed overzicht op een klein vloeroppervlak. 
Door gebruik te maken van beugels zijn producten eenvoudig 
gescheiden te presenteren.
Doordat Dexion palletstellingen in vele lengte-, breedte- en 
dieptematen verkrijgbaar zijn, passen de palletstellingen perfect 
in elke ruimte. Een combinatie van beugels, palletstellingen 
en legbordstellingen kunnen in één magazijn worden 
gecombineerd voor opslag van diverse bouwmaterialen. 

Beugels voor separate, verticale opslag van 
bouwmaterialen zijn leverbaar in diverse kleuren zodat dit 
bij uw bedrijfskleuren past.

Dexion magazijnstellingen op maat gemaakt voor alle soorten  
en maten bouwmaterialen 

Flexibele magazijnstellingen voor verticale opslag  
van lange bouwmaterialen

http://www.dexion.co.uk/food/?utm_source=Link-page02&utm_medium=Brochure&utm_campaign=FoodAndDrinks


Hier worden legbordstellingen type 
HI280 gebruikt voor opslag achter 
de toonbank.

Het hout wordt horizontaal opgeslagen in de magazijnstellingen. Er wordt 
een speciale vorkheftruck-opzetstuk gebruikt voor het laden en lossen van 
de magazijnstellingen.
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Voordelen
 Optimaal gebruik van  
 vloeroppervlakte
 Toegang tot individuele  
 bouwmaterialen
	 Biedt	veel	flexibiliteit
 Compacte opslag
 Rollers kunnen geblokkeerd  
 worden voor de veiligheid
 Er kan een vloer bovenop  
 worden geplaatst voor meer  
 opslagruimte

Horizontale opslag van lange bouwmaterialen op individuele locaties zorgt voor 
een compacte magazijnopslag, met de mogelijkheid om er een verdiepingsvloer 
bovenop te plaatsen voor extra opslagruimte. Elke sectie is voorzien van rollers, 
waardoor het opslaan of order verzamelen van de bouwmaterialen eenvoudig is.
Nadat de bouwmaterialen in de secties zijn opgeslagen, kunnen de rollers voor 
de veiligheid worden geblokkeerd en kunnen individuele producten één voor één 
worden verwijderd.

Ga voor meer informatie naar:
www.dexion.nl/opslag-bouwmaterialen

Voordelen
 Legbordbreedte tot 2,5m
 Verstelbaar per 25mm
 Meerdere verdiepingen  
 mogelijk
 Breed scala aan accessoires,  
 ook voor displays
 Draagvermogen per legbord  
 van 75 – 400kg

Dexion legbordstellingen hebben een 
groot assortiment aan accessoires, 
ook toepasbaar voor winkeldisplays. 
Dexion kan hierdoor ook voldoen aan 
diverse toepassingen waar zowel 
groothandels, aannemersbedrijven 
als doe-het-zelf zaken mee te maken 
hebben.
Met de mogelijkheid om 
legbordstellingen te combineren met 
een tussenvloer of zelfs met meerdere 
verdiepingen, wordt de hoogte van uw 
bedrijfsgebouw optimaal gebruikt. Het 
opslaan van kleine bouwmaterialen, 
machines of materialen met 
afwijkende afmetingen, zoals plastic 
dakgoten en pvc buisbochten, is met 
legbordstellingen in combinatie met 
diverse accessoires mogelijk.

Magazijnstellingen voor compacte, horizontale opslag  
van lange bouwmaterialen

Op maat gemaakte legbordstellingen voor opslag  
van diverse bouwmaterialen

http://www.dexion.co.uk/food/?utm_source=Link-page03&utm_medium=Brochure&utm_campaign=FoodAndDrinks
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Voordelen
 Voor binnen en buiten gebruik
 Passend voor opslag van  
 lange bouwmaterialen
 Gemakkelijke toegang
 Systeem is aan te passen aan  
 veranderende opslagwensen
 Draagarmlengtes tot 2m

Draagarmstellingen voor de 
opslag van grote platen voorbewerkt 
hout.

Draagarmstellingen zijn een voor de 
hand liggende keuze om plaatmateriaal 
en lange bouwmaterialen op te 
slaan. De draagarmstellingen zijn 
verkrijgbaar met een gegalvaniseerde 
of gelakte afwerking en kunnen zelfs 
met een afdak worden geleverd. De 
gegalvaniseerde afwerking maakt de 
draagarmstellingen corrosiebestendig 
waardoor ze ideaal zijn voor opslag 
buiten. 

Voordelen
 Palletstellingen zijn in  
 verschillende hoogtes  
 leverbaar
 Diverse dieptes en breedtes  
 mogelijk
 Veel accessoires, bijv. houten  
 of gaasrooster legborden
 Palletliggers kunnen per  
 50mm worden versteld

Palletstellingen, type P90, zijn zeer 
geschikt wanneer u  bulkgoederen 
op pallets op moet slaan. Door de 
veelzijdigheid van palletstellingen 
kunnen de palletstellingen worden 
gebruikt voor verschillende manieren 
van opslag, maar ook als winkeldisplay.

Buitenopslag mogelijk met draagarmstellingen voor bulkgoederen

Bulkopslag van bouwmaterialen op pallets of van  plaatmateriaal
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