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Domino’s Pizza 
In het DC van Domino’s ligt een 
grote verscheidenheid aan produc-
ten. Met zwaar (deeg en sauzen), 
licht (kruiden), vers (groenten), 
droog (bedrijfskleding, gadgets) en 
volume (pizzadozen) moet allemaal 
rekening worden gehouden. Boven-
dien zijn er drie 'klimaten': vriescel, 
koelcel en droog én moeten in piek- 

 
uren hoge pickfrequenties worden 
gehaald. De vakkundigheid van 
Domino's in combinatie met de  

logistieke vakkennis van Groene- 
wout Consultants en Engineers én  
de expertise plus creativiteit van 
Constructor Dexion, bleek een  
goede formule voor de perfecte 
oplossing.  

 
Waarom Constructor Dexion? 
Door een groeiend aantal restau-
rants van Domino's Pizza door heel 
Europa, ontstond behoefte aan een  

groter centraal gelegen DC voor 
Nederland en België.  Met hulp van 
Groenewout Consultants en  
Engineers werd een locatie voor 
nieuwbouw in Gorinchem  
gevonden en gezocht naar een  

 
geschikte leverancier voor de  
magazijninrichting. Doordat  
Constructor Dexion goed naar de 
consultants en opdrachtgever  
luisterde en daardoor goede aan-
vullingen op de plannen naar voren 
bracht, werd zij gecontracteerd voor 
het verder ontwikkelen, leveren en 
bouwen van het nieuwe DC.  

REFERENTIEBLAD - Domino’s Pizza  

A Member of the Constructor Group 

 P90 Inrijdstelling in vriescel 

HI280 schuine legbordstellingen geïnte-
greerd in P90 Palletstelling met gaaswand-
doorvalbeveiliging 

 P90 Palletstelling met gaaswanddoorval-
beveiliging 
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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 magazijninrichtingen. 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 materi-
alen tegen de scherpst mogelijke prijzen. 
 
Alles voor uw magazijn 
Dankzij het breedste assortiment van Nederland, kunnen alle vraagstukken over uw op-
slagmogelijkheden worden ingevuld; van kleingoed tot bulk, van dons tot lood en van een-
manszaak 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 monte-
ren uw magazijn met eigen, goed opgeleide en gecertificeerde monteurs. Daarna kunnen 
wij zorgen voor de Periodiek BMWT-Veiligheidskeuring en het onderhoud van uw maga-
zijn. 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.  


