Magazijnen snel en efficiënt inrichten

van idee tot realisatie

De snelste weg
naar een efficiënt
en veilig magazijn
2

Wilt u een nieuw magazijn inrichten?

Rapid Racking, 3 x sneller

Een bestaand magazijn verbouwen of uitbreiden?
Of wilt u het huidige magazijn beter stroomlijnen?

1

Binnen 2 uur een offerte
en tekening

2

Binnen 2 dagen een afspraak
voor inmeten en maatwerk
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Snelle levering uit voorraad,
montage op afspraak

Rapid Racking - onderdeel van de Manutan Groep - heeft voor
ieder magazijn de juiste totaaloplossing.
Rapid Racking gaat veel verder dan enkel het leveren van
magazijnstellingen. Wij zijn er voor u gedurende het hele proces
en onze snelle manier van werken is ongekend. Van deskundig
advies dat wordt doorvertaald naar een op maat gemaakt
magazijnontwerp t/m de vakkundige installatie en nazorg.
Als u met Rapid Racking werkt, haalt u gegarandeerd maximaal
rendement uit iedere vierkante meter en wordt er een optimale
en veilige workflow gerealiseerd.
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Uw magazijn snel en slim inrichten

Er komt veel kijken bij het inrichten
van een magazijn, werkplaats of archief.
Iedere ruimte heeft haar mogelijkheden
en beperkingen. Het is de kunst om daar
zo slim mogelijk mee om te gaan, zodat
de magazijninrichting efficiënt werkt én
effectief bijdraagt aan een soepele workflow.

Edwin Schenkels
Coördinator
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“Zoekt u flexibiliteit en verwacht u groei?
Wij hebben de stellingen die daarbij passen”

Zwaarlaststellingen
Deze veelzijdige en uitermate solide magazijnstellingen zijn dankzij een draagvermogen t/m ruim
800 kg bijzonder geschikt voor het zwaardere werk.

Palletstellingen
Robuuste, ijzersterke en praktisch onverwoestbare
stellingen voor op- en overslag van loodzware
goederen in grootverpakking en/of palletvorm.
Met dit type stellingen is ook uitstekend in de hoogte
te werken (3 meter en hoger).

Draagarmstellingen
Goederen met afwijkende afmetingen, vooral in de
lengte, kunnen uitstekend opgeslagen worden in dit
type stellingen. Draagvermogen medium tot heavy
duty en zowel tegen een wand als in de open ruimte
te gebruiken. Er zijn ook verrijdbare varianten.

Entresol
Met plateaubouw creëert u eenvoudig extra vierkante
meters in uw magazijn. Zo’n verdiepingsvloer –
beter bekend als entresol – is stabiel, verplaatsbaar
en eenvoudig uit te breiden. Entresols zijn er
in verschillende formaten en voor verschillende
doeleinden.
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Legbordstellingen
De allround legbordstellingen zijn geschikt voor
lichte tot zware goederenopslag, eenvoudig te
(de)monteren en makkelijk uit te breiden.
Veel toepassingsmogelijkheden dankzij de
verschillende draagvermogens.

Archiefstellingen
Van kleinschalige archieven t/m grote, professioneel
beheerde archiefdiensten. Voor ieder formaat en type
archief is er een passende archiefstellingeninrichting
waarmee voor optimale toegankelijkheid en efficiënt
ruimtegebruik gezorgd wordt.

Bandenstellingen
Enkelzijdig of dubbelzijdig, 3 tot 4 lagen hoog en in
verschillende breedtes verkrijgbaar – de voor u meest
geschikte combinatie is er altijd. Deze robuuste en
duurzame bandenstellingen zijn uiteraard ook te
gebruiken voor andere ronde objecten, zoals velgen,
spoelen en klossen.

Priscilla de Fluiter
Projectspecialist

“Elke montage door Rapid Racking
is inclusief BMWT-keuring”
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Veiligheid topprioriteit

BMWT-keur

BMWT-keur is een keuringssysteem van fabrikanten en importeurs
voor Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines
en Transportmaterieel. Alle Rapid Racking stellingen voldoen aan
de strenge eisen van dit keurmerk. Onze BMWT-keurmeesters
voeren direct na montage een gratis keuring uit.
Met het BMWT-keur voldoet u als
werkgever aan de verplichtingen die
vastgelegd zijn in de Arbo-wet.
U kunt indien nodig ook bij Rapid
Racking terecht voor de jaarlijkse
keuring, die gecombineerd kan
worden met onderhoud, waarmee
onnodige stilstand vermeden wordt.
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Optimaal gebruikmaken
van alle ruimtemogelijkheden

Extra ruimte creëren, de bestaande magazijnruimte beter benutten, de veiligheid
vergroten, het logistieke proces verbeteren of zorgen voor een aparte kantoorruimte in
een drukke werkomgeving. Optimaal gebruik maken van de ruimtemogelijkheden in ieder
formaat magazijn is wat ons iedere dag weer uitdaagt. Rapid Racking helpt u effectiever
en efficiënter te werken.

Fouad Airass
Projectspecialist
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“Snel én volledig gebruiksklaar:
van advies en tekening tot keuring
en oplevering”

Scheidingswanden
Eenvoudig te (de)monteren scheidingswanden
bieden indelingsvrijheid. Door deze wanden logistiek
slim te positioneren in uw magazijnruimte wordt die
vrijheid maximaal benut en ontstaan er duidelijke en
veilige loop- en rijroutes.

Zelfbouwkantoren
Als er in uw magazijn een rustige ruimte nodig is
waar u ook klanten en leveranciers kunt ontvangen,
dan is een zelfbouwkantoor ideaal. Deze oplossing is
snel te realiseren, inclusief verwarming en elektra en
indien gewenst ook airconditioning.

Rollenbanen
Rollenbanen zijn de ideale verbinding tussen
montage, opslag en expeditie en leveren u veel
ruimte- en tijdwinst op. Wat het meest geschikt is
hangt af van uw specifieke magazijnsituatie.
Die bekijken wij dan ook nauwgezet, zodat
de beste oplossing wordt toegepast.
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De beste totaaloplossing
voor ieder formaat magazijn

“Edwin en Eddy nemen
een offerte voor de klant door”
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BMWT-keuring
door Peter

Wat de grootte van uw magazijn ook is, u wilt
maximaal rendement uit iedere vierkante meter
halen en zorgen voor een optimale en veilige
workflow. Dat is precies waar Rapid Racking
u bij helpt. Wij gaan namelijk veel verder dan
enkel het leveren van magazijnstellingen en zijn
er voor u gedurende het hele proces.

Dat proces begint met een deskundig advies. Eén van onze

Wat Rapid Racking betreft is dit niet het einde

adviseurs komt vrijblijvend bij u langs om samen met u

van het proces. Goede nazorg vinden wij net zo

te bekijken welke magazijnoplossing het beste past bij uw

belangrijk als het geven van deskundig advies,

specifieke situatie. Daarbij zijn efficiënt ruimtegebruik,

een op maat gemaakt ontwerp en het vakkundig

veiligheid en effectieve doorlooproutes leidend. Hoe kunnen

installeren en keuren van uw magazijninrichting.

we ervoor zorgen dat uw magazijnmogelijkheden maximaal

Zo kunt u ook bij ons terecht voor de jaarlijkse

benut worden?

BMWT-keuring en zijn wij uiteraard altijd
bereikbaar voor al uw magazijnruimtevragen.

Het advies van de Rapid Racking deskundige wordt
doorvertaald naar een op maat gemaakt magazijnontwerp.
We houden rekening met alle unieke bijzonderheden die
iedere ruimte met zich meebrengt, zodat er bij de installatie
geen enkele onverwachte hindernis opduikt.
U kunt ervan op aan dat het volledige ontwerp de exacte
werkelijkheid weerspiegelt.
Vervolgens zorgen wij ervoor dat alles bij u op locatie geregeld
wordt. Snel, zorgvuldig, vriendelijk en vakkundig wordt
de volledige magazijninrichting geïnstalleerd. Direct na de
installatie voeren onze BMWT-keurmeesters een gratis keuring
uit, zodat u als werkgever voldoet aan alle van toepassing
zijnde Arbo-wet verplichtingen.

Michel Wolf,
Projectadviseur
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Praktijkvoorbeelden van
Rapid Racking totaaloplossingen

Met Rapid Racking werken betekent gegarandeerd
maximaal rendement uit iedere vierkante meter
halen en een optimale en veilige workflow
realiseren, ongeacht de grootte van uw magazijn.
Hoe ziet dat er concreet uit?
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De hoogte van uw
magazijn benutten
Er zijn veel magazijnen waarvan de
hoogte onbenut blijft. Maximaal gebruik
maken van die bovenruimte is namelijk
niet zo simpel als het op het eerste
oog lijkt. Er zijn grenzen aan wat er
met ladders en machines gedaan kan
worden en in hele hoge magazijnen
mogen de stabiliteit en lichtinval
uiteraard niet in het gedrang komen.

Eén van de Rapid Racking totaaloplossingen die in hoge magazijnen gebruikt wordt:
Een dubbelplatform en stalen trap, die wij op maat ontwerpen en in 2 fases bouwen. Op deze manier ontstaat
er een extra verdieping. Door in de stalen magazijnstellingen legborden en volumebakken te gebruiken,
worden goederen optimaal gestapeld én blijven ze makkelijk met de hand bereikbaar. Zo wordt magazijn
bovenruimte slim en toegankelijk benut en ontstaat er een efficiënte, gebruiksvriendelijke en veilige workflow.

Als er in uw magazijn ook goederen
veilig opgeslagen moeten worden
Bijvoorbeeld voor een tandartsgroothandel
is het van belang dat specifieke goederen,
zoals kunsthars, opbouwmateriaal voor
vullingen en ontsmettingsmiddelen veilig
aangeleverd en opgeslagen worden.
Een wezenlijk aspect van dit proces is dat
brandbare producten anders behandeld
moeten worden. Daar is een goed te bereiken
en veilig af te sluiten ruimte voor nodig.

Een Rapid Racking totaaloplossing die rekening houdt met de beveiliging van goederen:
Vanuit inzicht in de meest efficiënte routing en met het oog op maximale veiligheid, zijn wij in staat om heel
precies te bepalen wat logistiek en strategisch gezien de beste plek is om een op maat gemaakte gaaswandopstelling te plaatsen. Deze stalen gaaswanden worden voorzien van openslaande deuren die eenvoudig en snel
af te sluiten zijn. Op deze manier worden zowel de veiligheid als een optimaal logistiek proces gewaarborgd.
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Een magazijnruimte met kantoor
en werkplaats
Voor diverse servicebedrijven is het vanuit
efficiency oogpunt verstandig om in één ruimte
zowel een kantoor als werkplaats te hebben.
Daarbij is vaak een belangrijk uitgangspunt
dat er vanuit kantoor oogcontact mogelijk
moet zijn met de werkvloer. Door letterlijk
oog te hebben voor elkaar kan er beter
samengewerkt worden en dat komt het
productieproces ten goede.

Een Rapid Racking totaaloplossing voor een magazijnruimte waarin een kantoor- en werkplaats
nodig zijn:
We plaatsen 2 op maat gemaakte, aaneengesloten, stalen zelfbouwkantoren, met daartussen een draaideur
voorzien van halfhoge beglazing. Door de werkplaats op deze manier naast de kantoorruimte te plaatsen, is
het gewenste oogcontact mogelijk. De werkplaatscabine is geschikt voor vochtige en stoffige omstandigheden.
Het kantoor is akoestisch en thermisch geïsoleerd met steenwol. Zo voldoet de ruimte aan alle wensen en
wordt een goede samenwerking gefaciliteerd.

Als u te maken heeft met goederen
van verschillend gewicht en formaat
In een centraal magazijn voor bijvoorbeeld
meubelopslag staan allerlei formaten
meubels en dozen die enorm variëren in
gewicht. Daarnaast is het waarschijnlijk
nodig dat bepaalde waardevolle items
beveiligd opgeslagen worden. Kortom,
in één ruimte moet aan hele verschillende
behoeftes voldaan worden, terwijl er
tegelijkertijd continue ruimteflexibiliteit
nodig is.

Een Rapid Racking totaaloplossing voor magazijnen met variërend formaat goederen:
Met een op maat gemaakte palletopstelling waarvan de leggers in hoogte verstelbaar zijn, houden we rekening
met de variëteit aan grootte en gewicht. Op de vanuit logistiek bezien beste plek wordt een deel van de ruimte
afgesloten met metalen gaaswanden en één of meerdere (schuif)deuren, waarmee waardevolle items extra
beveiligd worden én er afdoende ventilatie is. Zo wordt er met maximale flexibiliteit aan alle ruimtebehoeftes
voldaan.
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De voor uw magazijn beste totaaloplossing wordt snel, zorgvuldig en
vakkundig geïnstalleerd

De voor u op maat gemaakte magazijninrichting
wordt door onze eigen Rapid Racking monteurs
geïnstalleerd. Omdat het magazijnontwerp exact
aansluit op uw specifieke situatie en er met iedere
bijzonderheid rekening is gehouden, weet u zeker
dat de installatie soepel zal verlopen.
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Wat beloofd is wordt op een snelle, zorgvuldige

waarvan iedere vierkante meter maximaal benut wordt en

en vakkundige manier waargemaakt, ongeacht de

waarin een optimale workflow is gerealiseerd. Daardoor

grootte van uw magazijn en de complexiteit van het

kunnen uw medewerkers op een prettige en veilige

gebruik. Rapid Racking monteurs zorgen ervoor dat het

manier snel en ongehinderd hun werk doen.

gebruiksvriendelijke en effectieve ontwerp solide realiteit
wordt en onze BMWT-keurmeesters voeren onmiddellijk

Ook ná de installatie staat Rapid Racking voor u klaar.

nadat de installatie voltooid is een gratis keuring uit.

Goede nazorg vinden wij net zo belangrijk als het
geven van deskundig advies, een op maat gemaakt

Uw magazijnoplossing kan vanaf dat moment direct in

ontwerp en het vakkundig installeren en keuren van uw

gebruik genomen worden. U voldoet aan alle Arbo-wet

magazijninrichting. Zo kunt u altijd bij ons terecht met al uw

verplichtingen en beschikt nu over een veilig magazijn

magazijnruimtevragen.
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Snel schakelen is net zo belangrijk als
alle tijd nemen voor een goed gesprek

Deskundig advies en magazijnontwerp op maat

Snelle, zorgvuldige en vakkundige installatie

Eén van onze adviseurs komt vrijblijvend bij u langs

Wij zorgen ervoor dat alles bij u op locatie geregeld wordt.

om samen met u te bekijken welke magazijnoplossing

Snel, zorgvuldig, vriendelijk en vakkundig wordt de volledige

het beste past bij uw specifieke situatie. Het Rapid

magazijninrichting geïnstalleerd. Direct na de installatie

Racking advies wordt doorvertaald naar een op maat

voeren onze BMWT-keurmeesters een gratis keuring uit.

gemaakt magazijnontwerp.
Meer weten over onze aanpak, kijk op www.rapidracking.nl
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Binnen 2 uur
een offerte en tekening

Binnen 2 dagen
een afspraak voor inmeten
en maatwerk

Snelle levering uit voorraad,
montage op afspraak

Goede nazorg is net zo belangrijk
Ook ná de installatie staat
Rapid Racking voor u klaar.
Goede nazorg vinden wij net
zo belangrijk als alle andere
stappen van het proces. Zo kunt
u altijd bij ons terecht met al
uw magazijnruimtevragen en
voor de jaarlijks terugkerende
BMWT-keuring.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

030 – 229 61 00
info@rapidracking.nl
www.rapidracking.nl
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Rapid Racking, 3 x sneller
1

Binnen 2 uur een
offerte en tekening

2

Binnen 2 dagen een afspraak
voor inmeten en maatwerk

3

Snelle levering uit voorraad,
montage op afspraak
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Rapid Racking
Postbus 2
3734 ZG Den Dolder
T 030 - 229 61 00
F 030 - 229 41 73
E info@rapidracking.nl
W www.rapidracking.nl

