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Veldboer Eenhoorn Horeca & 
Grootverbruik  
Vanuit een modern distributie-
centrum op het bedrijventerrein  
West-frisia bevoorraadt Veldboer  
Eenhoorn dagelijks het gros van de 
horecabedrijven, verenigingen,  
instellingen en bedrijfskantines in 
Noord Holland. Dit doet zij al sinds 
haar vroegste bestaan, sinds 1960   

Alles komt samen in het gecombineerde pick– en 
bulkmagazijn 

En met een opmerkelijk succes. 
Een succes dat zich reflecteert in 
een gestage toename van het klan-
tenbestand en de daarmee gepaard 
gaande continue groei. Dit succes 
valt te verklaren uit het inzicht dat  
horecaondernemers en groot 
gebruikers behoefte hebben aan  

één totaalleverancier. 
 
Optimaal benutten van ruimte 
Het DC van Veldboer Eenhoorn had 
al magazijnstellingen van  
Constructor Dexion staan, zoals 
P90 palletstellingen, een entresol-
vloer en HI280 grootvakstellingen. 
Echter door toename van het klan-
tenbestand was de uitbreiding van 
een extra koel/vriescel, met  
temperaturen van + 5 ◦C tot - 30 ◦C ,  
noodzakelijk en werd de expertise 
van Constructor Dexion weer  
ingeschakeld. Veldboer Eenhoorn 
had tenslotte al ervaring met de  
degelijke en robuuste magazijn-
stellingen en is daar zeer tevreden 
over. 

Grootvakstellingen met snoepgoed 
 
Voor Veldboer Eenhoorn waren een 
aantal punten zeer belangrijk bij dit 
project: de ruimte in de koel/vriescel 
moest optimaal worden benut, de 
logistieke routing moest worden 
geoptimaliseerd én heel belangrijk, 
de montage moest gebeuren terwijl 
het gehele bedrijf operationeel was. 
Het orderpicken moest een continue 
proces blijven. 
 
Montage en verbouwen 
De bovengenoemde wensen, verg-
de uiteraard een zeer nauwkeurige 
planning van Constructor Dexion en 
Veldboer Eenhoorn. Tenslotte 
moest het DC met de huidige stel-
lingen anders worden ingedeeld en  

de nieuwe koel/vrieshal moest 
worden ingericht . In overleg met 
Veldboer Eenhoorn zijn er 2  
bijzondere combinaties magazijn-
stellingen geïnstalleerd:  

Pallet pushback voor optimale benutting van de 
ruimte 
 
HI280 grootvakstellingen t.b.v.  
picklocaties met daar bovenop P90 
pushback stellingen voor optimale 
bulkopslag én HI280 grootvakstel-
lingen voor picklocaties van grotere 
en zwaardere producten met  
daarboven palletstellingen. Het 
vloeroppervlak wordt hierdoor  
dubbel benut, voor orderpicken en 
voor bulkopslag. Omdat Constructor 
Dexion een compleet leverancier is, 
konden er ook direct lekbakken voor 
de chemische schoonmaak-
middelen én een afsluitbare ruimte 
voor diefstalgevoelige producten 
worden geplaatst. Door de jaren-
lange ervaring, nauwe samenwer-
king met de klant én de optimale  
productkennis heeft Constructor 
Dexion ervoor gezorgd dat het  
logistieke proces binnen het DC van 
Veldboer Eenhoorn geen hinder 
heeft ondervonden tijdens de  
verbouwing. Voor Veldboer  
Eenhoorn betekende dit 2 voorde-
len: geen omzetverlies en een ge-
heel nieuw en geoptimaliseerd dis-
tributiecentrum, waar men weer 
jaren mee vooruit kan. 
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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.  


