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REFERENTIEBLAD - HANDELSOND. BAKKER

Project: Handelsonderneming Bakker 
uit Nieuw-Vennep
Geleverd: Inrijstellingen
Gerealiseerd: 2017

Handelsonderneming Bakker
Het ondernemersbloed bij de familie 
Bakker gaat al jaren terug. Vroeger 
verkocht opa schoonmaakartikelen 
met paard en wagen. In de loop der 
jaren is het bedrijf de productie en 

het vullen van de artikelen zelf gaan 
doen. Met het groeien van het bedrijf 
besloot de firma, destijds Bakker-
Havu, het schoonmaakartikelen 

magazijn in te richten met palletstel-
lingen en inrijstellingen van Dexion. 
Uiteindelijk besloot de familie Bakker 
om het bedrijf te verkopen, om 2 jaar 

later opnieuw een bedrijf te starten 
in hetzelfde segment. Er werd een 
nieuw pand gebouwd met een af-
lopende, vloeistofdichte vloer. Door de 
goede ervaring met Dexion werd ook 

in het nieuwe pand voor inrijstellingen 
gekozen. Voor de veiligheid zijn de 
stellingen voorzien van aanrijdbe-
scherming en de vloerankers zijn 

voorzien van speciale rubbermatjes 
en voetplaten, om te voorkomen dat 
de vloeistoffen als chloor/bleek in de 

vloer gaan lopen. Om doorschuiven 
van pallets te voorkomen zijn op de 
vloer hoekprofielen geplaatst en is elk 
niveau voorzien van palletstops.

Inrijstellingen Bulkopslag

Inrijstellingen op aflopende vloer
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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. 


