
REFERENTIEBLAD - MEDPETS

Project: Medpets uit Oud Gastel
Geleverd: legbordstellingen voor-
bereid op overvloering, palletstel-
lingen en aanrijdbescherming
Gerealiseerd: 2018

Medpets
Medpets, een e-commercebedrijf 
in o.a. diergeneesmiddelen, is de 
afgelopen jaren flink gegroeid. Om 
de capaciteit te vergroten, zijn ze 
naar een gloednieuw pand in Oud 
Gastel verhuisd.

Via Hercuton werd Dexion door 
Medpets uitgenodigd om een 
plan te maken waarbij rekening 
moest worden gehouden met de 
toekomst. 

Legbordstellingen voorbereid op 
overvloering
Voor de opslag van kleine, 
lichte diergeneesmiddelen werd 

gekozen om legbordstellingen te 
plaatsen die zijn voorbereid op 
overvloering. En niet 1, maar zelfs 
2 verdiepingen kunnen worden ge-
realiseerd op de legbordstellingen. 

Palletstellingen voor diervoer
Voor de bulkgoederen, zoals dieet-
voer, werd gekozen voor 
palletstellingen voorzien van 

framebeschermers op de kopse 
kanten en  foam beschermers op 
de stijlen.

“Dexion bood het beste en meest 
degelijke materiaal voor een 
scherpe prijs en heeft ook goed 
meegedacht met het oog op de 
toekomst” aldus Bart Jakobsen, 
Supply Chain Manager van 
Medpets.

Dierenvoeding op palletstellingen

Geneesmiddelen op legbordstellingen

Legbordstellingen voorbereid op overvloering
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Constructor Dexion Holland BV
Nijverheidsweg 23h
3341 RP  MIJDRECHT
Tel:  0297 23 94 00
Fax: 0297 23 94 11
info@dexion.nl
www.dexion.nl

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

Constructor Dexion!
Dexion is producent én leverancier van industriële magazijnstellingen en magazijninrichting. Onze magazijnstellingen zijn 
vakkundig ontworpen en ontwikkeld waardoor het mogelijk is om (potentiële) klanten te helpen bij het vergroten van het 
magazijn en de opslagcapaciteit. Ook het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van logistieke processen is 
geen enkel probleem.

Alles voor uw magazijn
Als onderdeel van de Gonvarri Material Handling Group, heeft Dexion niet alleen grote, bekende bedrijven geholpen met 
de inrichting van hun magazijn, maar ook startende MKB-bedrijven. U kampt met vraagstukken zoals: ‘Hoe maak ik opti-
maal 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. 


