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Tassenspecialist 
Worldpack Trading B.V. is de  
specialist wanneer het gaat om de 
verpakking van uw product. Een 
draagtas, geschenkdoos, kleding-
hoes of iets totaal anders, de  
verpakking is iets speciaals. Het is 
niet alleen functioneel, het zorgt 
ervoor dat uw naam en logo de  
wereld rond gaan. 

Nieuwbouw 
Voor het nieuwe magazijn wilde  
Worldpack Trading B.V. graag P90 

palletstellingen. Dit om de netto vrije 
hoogte en het vloeroppervlak  
optimaal te benutten. Via Crown 
Intern Transport heeft Worldpack 
Trading B.V. in een smallegangen-
truck geïnvesteerd. Hierdoor kan 
een palletopslagcapaciteit worden 
gerealiseerd van 4.956 europallets. 

Om nog efficiënter met de smalle- 
gangentruck te werken was  
behoefte aan de mogelijkheid om  
halverwege de pallet rijen van gang-
pad te kunnen wisselen.  

Aangezien de truck hier minimaal 5 
kostbare meters voor nodig heeft, 
heeft Constructor Dexion onder-
doorgangen gecreëerd van maar 
liefst 5.375 mm., genoeg ruimte 
voor 6 pallets per niveau met een 
gezamenlijk gewicht van 4 ton. 
 

Waarom Constructor Dexion? 
Om de magazijninrichting te  
completeren werden ook locatie 
aanduidingen, borden voor gang– 
en rekaanduidingen, evenals vloer-
markering aangeschaft. Zo ontstond 
een compleet magazijn; geheel  
verzinkte palletstellingen van 8.000 
mm. hoog, minimale gangpadbreed-
tes, verschillende configuraties, 
aanrijdbescherming en bewegwijze-
ring. Kortom, het complete plaatje. 
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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.  


