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REFERENTIEBLAD - AUSNUTRIA

Project: Ausnutria Hyproca Analytics 
B.V. uit Lelystad
Geleverd: Verrijdbare legbordstel-
lingen
Gerealiseerd: 2016

Ausnutria Hyproca
Ausnutria uit Heerenveen is producent  
van flesvoeding, op basis van zowel 
geitenmelk als biologische koemelk. 
Ook produceert Ausnutria zuivel-
ingredienten en geitenmelkproducten. 
Binnen de zuivelmarkt is Ausnutria 
een bekende internationale speler en 
staat zij bekend om de hoogstaande 
kwaliteit van haar producten.

Verrijdbare legbordstellingen in lab
Om deze kwaliteit te waarborgen, 
moeten er continue samples getest 

worden. De producten moeten 
voldoen aan de hoge standaarden 
voor voedselveiligheid, kwaliteit en 
hygiëne. Dit gebeurt in een labora-  
torium in Lelystad. De ruimte in 

Lelystad is beperkt, dus moest er een 
oplos-sing komen voor de opslag van 
de samples. Dexion kwam met ver-
rijdbare legbordstellingen als meest 

geschikte oplossing. Op de legborden  
kunnen de samples overzichtelijk 
worden opgeslagen en kon de be-
schikbare ruimte zo goed mogelijk 
worden benut, omdat er bij verrijdbare 

legbordstellingen maar 1 gangpad 
nodig is. Dit resulteerde in 5 rijen 
legbordstellingen van 6 meter lang en 
400 mm diep op een vloeroppervlakte 
van 17 m2. 

Rails op de vloer

Slechts één gangpad nodig

Verrijdbare legbordstellingen
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A Member of the Constructor Group

Ook uw magazijn is voor verbetering vatbaar, maar wie kan u helpen?

Constructor Dexion!
Wij, Constructor Dexion Holland BV, zijn de Nederlandse verkoopmaatschappij van vijf pan-Europese fabrieken van maga-
zijninrichtingen. Door met ons te praten, heeft u 40 jaar ervaring in magazijninrichting aan tafel en rechtstreeks contact met 
vijf fabrikanten. Het voordeel hiervan is dat alle expertise u rechtstreeks geboden wordt met A-kwaliteit materialen tegen 
de scherpst mogelijke prijzen.

Alles voor uw magazijn
Dankzij het breedste assortiment van Nederland, kunnen alle vraagstukken over uw opslagmogelijkheden worden in-
gevuld; van kleingoed tot bulk, van dons tot lood en van eenmanszaak tot multinational. Ook de meer gespecialiseerde 
oplossingen, zoals etagebouw, opslagmachines en verrijdbare stellingen, zijn bij ons standaard.

Maatwerk
U kampt met vraagstukken zoals: ‘Hoe maak ik optimaal gebruik van de ruimte? Hoe zorg ik voor de meeste efficiency? 
En hoe beheers ik de kosten, ook op langere termijn?’
Dankzij een vijfkoppige Engineeringafdeling en acht adviseurs op de weg, krijgt iedereen de aandacht die nodig is. Dit, om 
deze en nog veel meer vragen met u te beantwoorden. Het resultaat: een maatoplossing voor uw magazijn. Constructor 
Dexion denkt met u mee en helpt!

Alles in één hand
Na het ontwerpen en leveren van uw magazijn gaat Constructor Dexion verder. Wij monteren uw magazijn met eigen, 
goed opgeleide en gecertificeerde monteurs. Daarna kunnen wij zorgen voor de Periodiek BMWT-Veiligheidskeuring en 
het onderhoud van uw magazijn. Hierdoor werken uw medewerkers altijd in een veilig magazijn. Dit samen met 10 jaar 
garantie geeft u een goed gevoel, nu en in de toekomst. 


