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MAGAZIJNINRICHTING
VOOR E-COMMERCE EN WEBSHOPS
Magazijninrichting voor logistieke dienstverleners en E-Fulfilment waaronder: 
legbordstellingen, palletstellingen en opslagmachines
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Ga voor meer informatie naar:
www.constructor.nl/eCommerce

Te denken dat E-Commerce logistiek hetzelfde is als de conventionele logistiek, is een vergissing. Omdat vaak enkel stuks 
worden gepickt en geen volle verpakkingen, ontstaat een verschuiving van pallet picking naar stuks picking. Dit vraagt om 
een andere magazijninrichting waarin logische pickgangen en replenishment goed zijn afgestemd op de werkwijze binnen de 
E-Fulfilment en webshops. Dexion kan u hierbij helpen! 
Enkele van die uitdagingen waar onze E-Commerce klanten voor staan, zijn:

Korte verwerkingstijd en snel orderpicken
Continue veranderende voorraad 
Realtime  voorraadcontrole

Tijdig signaleren en anticiperen op 
seizoensinvloeden
Verwerken van continue stroom retourzendingen 
(reverse logistics)

Magazijninrichting voor E-Commerce bedrijven en E-Fulfilment 

Omdat een opslagmachine zoals 
een Paternoster of Plateaulift uit gaat 
van het principe "goods-to-man", 
kan de efficiëntie met meer dan 60% 
verbeteren. 
Hierdoor kan een opslagmachine tot 
wel 75% vloeroppervlakte besparen.

Een opslagmachine, ook iets voor uw magazijninrichting?

 Pickfout reductie tot wel 90%
 Picksnelheden tot 120-150  
 regels per uur per machine
 Veilige en schone opslag
 Zeer compacte opslag
 “Real time” inventarisatie
 Eenvoudige koppeling aan  
 ERP en WMS
 Ergonomisch
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Dexion heeft magazijnstellingen in de vorm van een modulair legbordstellingen 
systeem dat exact naar de behoeften en de uitdagingen voor E-Commerce 
kan worden ontworpen en geconstrueerd. Met dit HI280 legborden systeem, 
variërend van een standaard legbordstelling tot omvangrijke vloerconstructies 
kan de E-Commerce klant een magazijninrichting creëren die makkelijk   
aan te passen is aan het  steeds veranderende voorraadprofiel   
van een webshop.

Magazijnstellingen voor opslag van kleine goederen 

Magazijnstellingen voor opslag van zware en/of grote goederen  
Palletstellingen zijn traditionele magazijnstellingen voor opslag van zware     
en/of grote goederen. Palletstellingen kunnen voor E-Fulfilment en webshops op 
diverse manieren worden opgebouwd al naar gelang de wijze van orderpicken 
en de specificaties van uw voorraad.
Een voorbeeld die veel wordt toegepast binnen de E-Commerce is doos-
doorrol in combinatie met palletstellingen. Hiermee ontstaat een compacte  
pickzone welke veel tijdsbesparing en ruimtewinst oplevert en zeer efficiënt in    
replenishment is.

Ideale magazijnstellingen 
voor E-Commerce:    
 Palletstellingen met  
 picklocaties op de lagere  
 niveaus 
 Draagarmstellingen voor  
 lange goederen
 Doosdoorrol of palletdoorrol  
 systemen
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Referenties
De magazijninrichting voor Docdata Fulfilment, Waalwijk 
Palletstellingen | Legbordstellingen | Entresolvloer

Docdata: Goede en efficiënte E-Fulfilment

Totaal geleverde capaciteit:  

Vanuit eigen magazijnen in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië verzorgt 
Docdata logistieke diensten voor onder andere bol.com, V&D, Zalando en vele 
andere bekende namen. Cruciaal hierbij is het goed kunnen op- en afschalen 
van capaciteit op basis van orderaantallen, om zo altijd een kwalitatieve en 
efficiënte dienstverlening te kunnen bieden. Op deze manier maken zij de kosten 
flexibel, één van de voornaamste redenen voor klanten om hun E-fulfilment (alle 
logistieke activiteiten rondom webshops) uit te besteden.
De groei op de Nederlandse markt is groot en zeer snel. Hierbij horen partners 
welke even snel kunnen schakelen als Docdata zelf. Door het creatief meedenken, 
snel en adequaat handelen, kiest Docdata voor Dexion als leverancier van 
magazijnstellingen. Vooral ook omdat Dexion doet wat zij belooft.

• Mezzanine: 48.000 m2 verdeeld  
 over 4 etages 
• Legbordstellingen: 75.000 m1 
   legbord

• Garderobestangen: 25.000 m1 

• Palletstellingen: 4.000 pallet posities
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SB Commerce: Verdriedubbeling van opslagcapaciteit door mezzanines

De magazijninrichting voor SB Commerce, Amersfoort  
Palletstellingen | Legbordstellingen I Entresolvloer

Totaal geleverde capaciteit: 

SB commerce is een jong, succesvol bedrijf dat ca. 25 webshops beheert en is  
onderdeel van Sanoma. SB commerce heeft onder meer de officiële webshop 
van Weber barbecues en tuinhaarden gelanceerd, waardoor behoefte was aan 
efficiëntere magazijninrichting.
Ondanks de behoefte aan pallet-pick-posities, legbordstellingen én vrije vloerruimte 
voor de zogenaamde ‘ugly’s, kwam Dexion met één oplossing: etagebouw met 
op de begane grond palletopslag en een pickniveau voor grote producten, 1e 
etage met legbordstellingen voor de kleinere producten en de 2e etage als vrije 
mezzanine voor de ‘ugly’s’ en eventuele uitbreiding van legbordstellingen. De 
ruimte en de hoogte worden hierdoor volledig benut en de flexibiliteit is optimaal.

• Palletstellingen:300 pallet posities
• Legbordstellingen: 3.000 m1 legbord 
• Mezzanine: 1.000 m2  (3 x 330)


