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Gereedschappen 
SNA Europe [Benelux] B.V. is een 
bedrijf dat gereedschappen ver-
koopt en is hét bedrijf achter het 
bekende merk Bahco.  
Het Europees Distributie Centrum 
bevindt zich in Helmond. 
 
Bedrijfsprofiel 
SNA Europe [Benelux] B.V. onder-
houdt al meer dan 100 jaar relaties 
met wederverkopers en eindklanten 
en beschikt over ruime ervaring en 
kennis op het gebied van gereed-
schappen. Het assortiment is zeer 
uitgebreid en sectoren waar men 
zich met name op richt zijn: indu-
strie, automotive, bouw en groen-
voorziening.  
 
Palletstelling Rack83 
Het magazijn was reeds ingericht 
met onze Palletstellingen type 
Rack83, in combinatie met smalle 
gangen trucks. Desbetreffend type 
is echter doorontwikkeld en  
vervangen door het verzinkt  

uitgevoerde type palletstelling P90. 
De losse onderdelen van Rack83, 
blijven wel verkrijgbaar, waardoor 
het voor SNA mogelijk is om een 
combinatie van Rack83 en P90 stel-
lingen te gebruiken.  
 
Optimalisatie magazijn 
Door veranderde klantenwensen, 
heeft men onlangs de lay-out  
gewijzigd en zijn verschillende rijen 
palletstellingen verplaatst , waar-
door gebruik van een reachtruck 
mogelijk werd gemaakt en waardoor 
men flexibeler werd met betrekking 
tot het orderverzamel proces.  
Bovendien werd het bestaande  
magazijn uitgebreid met P90 pallet-
stellingen voor de opslag van met 
name europallets.  

Legbordstellingen 
 

Daar men eveneens behoefte had 
aan uitbreiding van hun shelving 
area, werd het bestaande HI170 
legbordstellingen magazijn uitge-
breid met het verzinkt uitgevoerde 
type legbordstelling HI280.  
 
Overvloering 
De bestaande overvloering, met 
een maximaal toelaatbare belasting 
van 600 kg/m² werd eveneens uit-
gebreid met maar liefst 190 m². 
 
Kantoorunit 
Bovenop de HI280 legbordstellin-
gen zijn enkele werkplekken, 
evenals een vergaderruimte   

Kantoorunit bovenop legbordstellingen 
 

gebouwd met scheidingswanden 
type Cassette900. Alle ruimtes zijn 
voorzien van een systeemplafond. 
 
Doosdoorrol ramen 
Door gebruik te maken van doos-
doorrol ramen werkt men volgens 
het “First-in First-out” principe. 
Zo is er meteen duidelijk wanneer 
en waar er voor aanvulling dient te 
worden gezorgd. 

Doosdoorrol ramen 

 
PD Stations 
De europallets worden met een 
reachtruck dwars op de PD stations 
geplaatst, waarna de smalle gangen 
truck de pallet in de lengterichting in 
de palletstelling positioneert.  
 
Diepteliggers 
Door gebruik te maken van diepte-
liggers, is het mogelijk om europal-
lets in de dwarsrichting op te slaan. 
Deze opslagmethode is efficiënt in 
combinatie met orderverzamelen.  
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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  
materialen 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.  


