
A Member of the Constructor Group

REFERENTIEBLAD - J&A ASIAN FOOD

Project: J&A Asian Food, De Vries 
Coldstore uit Nijkerk
Geleverd: Verrijdbare palletstellingen 
en statische palletstellingen
Gerealiseerd: 2015

J&A Asian Food
J & A Asian Food behoort tot dezelfde 
eigenaar als De Vries Pluimveever-
werking in Nijkerk en werd opgericht 
om Japanse en Chinese restaurants 

te bedienen met vleesproducten. In 
het nieuwe pand werd een productie-
ruimte gerealiseerd, maar ook vol-
doende opslagruimte, zodat ook 
derden hun vlees- en visproducten 
kunnen opslaan.

Vriescellen ingericht met verrijdbare 
palletstellingen
Het nieuwe magazijn werd ingericht
met palletstellingen in de droge opslag

 

en verrijdbare palletstellingen in de 
vriesruimte. De palletstellingen zijn
14 meter hoog en bieden ruimte voor 
3.000 palletplaatsen. Doordat er maar 
één gangpad nodig is in de vriesruimte, 
wordt de opslagcapaciteit verdubbeld 
waardoor bovendien de energiekosten 
aanzienlijk lager worden.

Shockvriezer met inrijstellingen
In de shockvriezer kan men tot 80 
ton invriezen, waarbij inkomende 
goederen binnen 15 uur worden in-

gevroren tot -20º C. De inrijstellingen 
in de shockvriezer zijn 5 meter hoog 
en kunnen aan 60 pallets een plek 
bieden.

Waarom Constructor Dexion?
De verrijdbare palletstellingen van 
Dexion zijn zeer geschikt voor koel- 
en vriesruimten en werkt probleem-
loos bij temperaturen tot -50º C. Dit in 
combinatie met het realiseren van de 
maximale opslagcapaciteit, maakte de 
keuze voor J&A Asian eenvoudig.

Vriesruimte met verrijdbare palletstellingen

Éen gangpad nodig

Uitstekende werking, ook bij temperaturen tot -50 º C 
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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. 


