Werkomgeving zonder lawaai-, stof en tochtoverlast
stofvrij magazijn en meer werkcomfort voor kantoormedewerkers
Voor een wereldwijd opererende logistieke dienstverlener is er een stofvrij magazijn
gecreëerd en een lichte werkomgeving voor de kantoormedewerkers, zonder lawaai-,
stof- en tochtoverlast.

“Binnen de bestaande ruimte is een fijne
werkomgeving gecreëerd. De opgeslagen
pakketten die later door klanten opgehaald
worden, zitten niet meer onder het stof. In de
kantoorruimte hebben we geen last meer van
lawaai, stof en tocht.”

Een internationale logistieke
dienstverlener met diverse
locaties in Nederland die
maatwerkoplossingen over
de hele wereld levert.

“Uit eigen ervaring weet je hoe belangrijk het is om je werk in een fijne omgeving en ongestoord
te kunnen doen. Het is dan ook alleen maar mooi om klanten zoals deze logistieke dienstverlener
daarmee te helpen. Hun medewerkers zijn er erg blij mee en wij ook!.”
Priscilla de Fluiter – Rapid Racking Project Medewerker
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De klant over wat er nodig was
“We wilden een magazijninrichting met meer
werkcomfort voor de kantoormedewerkers,
terwijl tegelijkertijd het stof in andere ruimtes
wordt tegengegaan. Daarnaast wilden we voor de
opslagruimte magazijnstellingen in onze huiskleur
en moest er bij de installatie rekening gehouden
worden met de verplichte sprinklerinstallatie.
Dus geen dichte legborden, maar legborden van
gaas. Verder is het voor ons ook belangrijk dat
we de magazijninrichting relatief eenvoudig mee
kunnen nemen bij een eventuele verhuizing, dat
hij uitbreidbaar is en dat er voldoende ramen in de
units zitten.”

De Rapid Racking oplossing
Losse units van staal, grijs gespoten (minder
‘besmettelijk’). De units zijn op maat gemaakt,
zodat ze precies passen. Door deuren met ramen
en zoveel mogelijk glas te gebruiken, is er een
ruimte met voldoende licht gecreëerd, die
open aanvoelt. In het kantoor een airco die kan
verwarmen en koelen.
Getallen en materialen
Stalen systeemwanden van 52 mm dik + isolatie.
Er is isolatieglas gebruikt en een systeemplafond
met inbouw LED verlichting geplaatst. De
oorspronkelijk witte kantoorunit is in een
afwijkende RAL kleur gespoten, voorzien van
stopcontacten, een data aansluiting en airco en
heeft een beloopbaar dak (draagvermogen 150 kg
per m2).
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