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een magazijn is meer dan een aantal stellingen



OVER ONS...
Een vakkundig bedrijf met een flexibele instelling, adviserend en doelgericht. 

Dat zijn wij. Onze grote voorraad magazijnstellingen, transportmogelijkheden, 

eigen productie en gekwalificeerde montagediensten realiseren iedere 

gewenste magazijnstelling of verdiepingsvloer. Professioneel, betrouwbaar  

en betrokken. Daar kunt u van op aan.

Professionaliteit

Met meer dan 30 jaar branche-

ervaring staan wij garant voor 

vakmanschap en kennis. Het 

totale traject van design, montage, 

oplevering en aftersales hebben 

we in eigen beheer. Aan de hand 

van uw wensen realiseren wij snel 

en professioneel ieder gewenst 

project.

Betrokkenheid

Optimale klanttevredenheid is 

voor ons belangrijk en met minder 

nemen wij geen genoegen. Wij 

voelen ons verantwoordelijk voor 

het uiteindelijke resultaat en de 

uitvoering van uw opdracht.  

Wij garanderen een persoonlijke 

benadering en een vast aanspreek- 

punt waar u altijd met uw vragen 

terecht kunt.

Betrouwbaarheid

Aan onze dienstverlening stellen 

wij hoge eisen. Projectrealisatie 

geschiedt altijd binnen de 

afgesproken tijd en het afgesproken 

budget. Elk project wordt door ons 

keuringsklaar opgeleverd, volgens 

de laatste Arbo-eisen.

MeerMagazijn
Engelandlaan 6 
2391 PN  Hazerswoude - Dorp
Tel.  0172 - 40  40 31
info@meermagazijn.nl
www.meermagazijn.nl 

MeerMagazijn is aangesloten bij:               
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Magazijnkeuring

 MEER vertrouwen in uw magazijninrichting
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VEILIghEId EN adVISERINg

Jaarlijkse magazijnkeuring is geen overbodige luxe!

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn 

personeel, aldus artikel 7.5 van het Arbo-besluit. Daarom dient een magazijn 

efficiënt en bovenal veilig te zijn. 

Vanuit die werkgeversverantwoor- 

delijkheid bent u verplicht om uw 

magazijnstellingen periodiek te 

laten keuren. De Arbeidsinspectie 

controleert regelmatig of u zich 

ook in dit opzicht aan uw wettelijke 

verplichtingen houdt.

Een magazijnkeuring:  

wat houdt dat in?

De inrichting van een magazijn is 

aan strenge regelgeving onderhevig.  

De keurmeester van MeerMagazijn 

inspecteert uw magazijn volgens de 

geldende Arbo-eisen en wetgeving. 

Onze keurmeesters keuren ieder 

merk en type stelling. In het keurings- 

rapport leest u vervolgens welke 

aanpassingen er eventueel gemaakt 

dienen te worden. 

Wilt u nergens  

omkijken naar hebben? 

Dat kan. MeerMagazijn voert graag 

de benodigde werkzaamheden voor 

u uit, zodat uw magazijn geheel 

conform de van toepassing zijnde 

eisen en regelgeving in orde is. 

 

Uw project is bij ons van A tot Z 

in vertrouwde handen. Wij houden 

het totale traject van advies, design, 

productie, transport, montage, 

oplevering en aftersales volledig in 

eigen beheer, zodat u verzekerd bent 

van een uitstekende service en een 

optimale kwaliteit. Uiteraard zijn we 

ook in staat herstelwerkzaamheden 

uit te voeren.

advies

Informeer ook naar de mogelijk-

heden voor studieplannen. 

Samen met u kunnen we een plan 

schrijven voor de inrichting van uw 

logistieke systeem. Ook kunnen 

we bouwkundige tekeningen voor 

u maken en u adviseren over 

vergunningstrajecten met gemeenten.

aanrijdbeveiliging

Wij leveren en plaatsen 

verschillende soorten aanrijd- 

beveilliging ter bescherming van de 

kwetsbare punten in uw magazijn. 

Wij adviseren u graag over 

het toepassen van de juiste 

beschermmiddelen.

Aanrijdbeveiliging Hoek / U-beschermer Stijlbeschermer Palletstop palletstelling



Palletstelling
 MEER flexibiliteit in uw magazijninrichting‘ ’
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BENut OPtIMaaL dE hOOgtE IN uW MagazIJN

VOORdELEN

• Voor elk product

• Groot draagvermogen

• Altijd het juiste formaat stelling

• Gemakkelijk en snel te (de)monteren

• Diverse accessoires mogelijk

• 10 jaar garantie

De magazijnstelling voor middelzware en zware producten opgeslagen op 

pallets. Groot aantal mogelijke afmetingen, capaciteiten en accessoires.  

Deze palletstelling kan voor ieder formaat magazijn worden aangepast.

Onderdelen
1 - Stijl

2 - Voetplaat

3 - Horizontale schoor

4 - Diagonale schoor

5 - Ligger

6 - Stijlbeschermer

7 - Vatensteun

8 - Legbord

9 - Legbordondersteuning / Palletondersteuning

10 - Goederensteun

7
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Verdiepingsvloer
 MEER dimensies in uw magazijninrichting‘ ’
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Verdiepingsvloer in kleur van pand 

Vloer met kantoorruimte achter glaswand

Heftruck bij opsteekVerdiepingsvloer met overspanning van 14 m.

Meerdere etages mogelijkShowroom met beuken trap, breedte 2000 mm

Onderdelen

1 - Kolom

2 - Vloerpanelen

3 - Aanrijdbeveiliging

4 - Trap

5 - Opsteek

6 - Heftruck

7 - Hekwerk
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VERduBBEL uW aaNtaL VIERkaNtE MEtERS 

In bedrijfspanden wordt altijd iedere vierkante meter aan oppervlakteruimte 

benut, maar vaak is er toch ruimtegebrek waardoor inefficiënt gewerkt wordt 

en voorraden beperkt moeten blijven. Wanneer een pand de beschikking 

heeft over voldoende hoogte, dan is het realiseren van een verdiepingsvloer  

- ook wel entresol genoemd - in veel gevallen de ideale oplossing.

Meer ruimte nodig? 

Onze verdiepingsvloer verdubbelt 

uw aantal vierkante meters. Ieder 

gewenst formaat vloer is mogelijk!

De kolommen hebben een variabele  

hoogte en kunnen geheel naar wens  

op verschillende afstanden van elkaar 

worden geplaatst. De op 

de kolommen gemonteerde 

staalconstructie bestaat uit systeem-

profielen met houten vloerpanelen.

Deze worden standaard geleverd 

met een witte onderzijde en naturel 

bovenzijde. U kunt ook kiezen voor 

vloerpanelen met antislip coating. 

Deze beschermt het vloerpaneel 

tegen beschadiging en geeft het 

geheel een luxe uitstraling.

VOORdELEN

• Verdubbeling van uw vierkante meters

• Goedkoper dan nieuwbouw of  externe opslag

•  Onbeperkt uitbreidbaar, snel te (de)monteren

• Meerdere etages mogelijk

• Geschikt voor grote belasting

• Leverbaar in diverse kleuren

• Op maat gemaakt

7 5 2
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Grootvakstelling
MEER capaciteit in uw magazijninrichting‘ ’
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PERfEctE StELLINg VOOR haNdMatIgE OPSLag

De grootvakstelling is zeer geschikt voor het handmatig opslaan van middel- 

zware en zware goederen. Door staal van de beste kwaliteit te gebruiken is 

deze stelling een stevig en betrouwbaar opslagmiddel voor uw producten.

VOORdELEN

• Groot draagvermogen

• Verkrijgbaar in verschillende maten

• Gemakkelijke en snelle montage

• Groot assortiment van accessoires

• Uw producten binnen handbereik

Onderdelen

1 - Z-ligger

2 - Boxligger

3 - Staander

4 - Horizontale schoor

5 - Diagonaal schoor

6 - Hangbuisligger

7 - Diepteligger

toelaatbare belasting liggers per paar 

 Lengte Ligger Z74 Ligger Z64  Ligger Z61  Buisligger Hangbuis

 (mm)  74x30  64x30  61x30  100x30  ø 30

 950  1.780 kg   1.154 kg  2.400 kg  128 kg

 1.150  1.400 kg   893 kg  1.950 kg  89 kg

 1.350  1.160 kg   736 kg  1.800 kg  65 kg

 1.500  1.125 kg   646 kg  1.500 kg

 1.850  800 kg  480 kg   1.300 kg

 2.250  680 kg  370 kg   1.100 kg

 2.700  475 kg  290 kg   1.000 kg

Maximale last gelijkmatig verdeeld over twee liggers. Maximale doorbuiging L/200.

Epoxyvlak oranje arestant.

Liggers

 Ligger Z74 74x30 Ligger Z64 64x30

SPEcIfIcatIES

  Ligger Z61 61x30 Buisligger 100x30

SPEcIfIcatIES
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 Bandenstelling
MEER controle  over uw voorraad‘ ’
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VOOR hEt EffIcIëNt OPSLaaN VaN autOBaNdEN

Met onze bandenstelling houdt u uw ruimte netjes en overzichtelijk. 

Bovendien kunt u uw opslagcapaciteit aanzienlijk vergroten. Met dubbeldiep 

wegzetten is het mogelijk uw opslagcapaciteit met meer dan 20% te 

vergroten. Met meerdere etages verdubbelt u de opslagcapaciteit.  

Zo benut u maximaal uw grondoppervlakte.

Onderdelen

1 - Ligger

2 - Staander

3 - Band

VOORdELEN

• Maximale opslagdichtheid

• Vergroting van opslagcapaciteit

• Opslag van uw banden in de  juiste positie

• Orde in uw magazijn

• Verkrijgbaar in verschillende  maatvoeringen

• Uitbreiding mogelijk in diepte en  hoogte 

3
12



 Legbordstelling
 MEER overzicht in uw magazijninrichting‘ ’
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VOORdELEN

• Gemakkelijk en snel te (de)monteren

• Groot draagvermogen

• Altijd het juiste formaat stelling

• Voor elk type magazijn

• Diverse accessoires mogelijk

Onderdelen

 1 - Stijl

 2 - Drager

 3 - Legbord

 4 - H-schoor (achterzijde)

 5 - Kruisschoor (achterzijde)

 6 - STA-glijsteunen

 7 - Vakverdeelschot

 8 - Seperatiewand

 9 - Ladenblok

 10 - Kunststof bakken

OVERzIchtELIJk EN cOMPact

De magazijnstelling voor functionele opslag van lichte tot middelzware 

producten. Het gebruik van sterk staal en speciaal gevormde profielen  

geeft deze legbordstelling maximale stevigheid en groot draagvermogen.

Specificaties Legbordcombinaties

 Diepte  Legbordcombinaties Belasting

 (mm)  (mm)  (kg)

 200 200 90

 300 200+100 200

  100+100+100  300

  300  85

 400  200+200  200

  100+100+200  300

  100+100+100+100  400

  400  70

 500  300+200  190

  200+200+100  300

  100+100+100+200  400

  100+100+100+100+100  500

 600  200+200+100+100  400

  100+100+100+100+100+100  600

  300+300  170

 1.000  100+100+100+100+100+100+100+100+100+100  800

  500+500  140

7
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Draagarmstelling
 MEER structuur in uw magazijninrichting‘ ’
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VOORdELEN

• Sterk en veilig

• Ruimtebesparend

• Verstelbare opslagniveaus

• Groot draagvermogen

• Altijd op maat gemaakte draagarmlengte

• Gemakkelijk en snel te (de)monteren

• Enkel- en dubbelzijdig toe te passen

• Zeer geschikt voor buiten
Onderdelen

 1 - Staander / kolom

 2 - Schoring

 3 - Draagarm

 4 - Voet-/aanrijdbeveiliging

VOOR zWaRE Of LaNgE PROductEN

zWaRE dRaagaRMStELLINg

De zware draagarmstelling is ideaal voor de opslag van goederen die zwaar 

of lang zijn. Bijvoorbeeld houten planken en balken, werktuigen of zware 

bouwmaterialen. Bij dit opslagsysteem worden de draagarmen horizontaal 

aan de staanders gebout. Armen zijn makkelijk verticaal verstelbaar.

De staanders worden vervaardigd uit warmgewalst staal wat bijdraagt aan 

een sterke en veilige stelling.

LIchtE dRaagaRMStELLINg

De lichte draagarmstelling voor uw opslag van PVC-buizen, aluminium  

profielen en andere lange handmatig te vervoeren producten.

Bij dit opslagsysteem wordt gebruik gemaakt van modulair opbouwbare  

elementen. Daardoor kunt u een enkelzijdige stelling probleemloos  

ombouwen naar een dubbelzijdige stelling.

SPEcIfIcatIES 

 Zware draagarmstelling Lichte draagarmstelling

 Hoogte staanders  tot 7000 mm tot 3500 mm

 Draagarmlast per arm  500 - 1250 kg  200 - 400 kg

 Draagarmlengtes   800 - 1500 mm 500 - 1200 mm

 Opslagniveaus verstelbaar om  200 mm 100 mm
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        Inrijstelling
 MEER rendement binnen uw magazijninrichting‘ ’
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VOORdELEN

• Zeer geschikt voor bulkopslag

• Optimaal gebruik van kostbare ruimte

• Gemakkelijk en veilig in- en uitrijden

• Verstelbare opslagniveaus

• Op maat gemaakt

MaxIMaLE BENuttINg VaN uW caPacItEIt

De magazijnstelling voor de opslag van grote aantallen pallets met dezelfde 

artikelen. Doordat u pallets achter elkaar kunt plaatsen tot elke gewenste 

diepte bespaart u veel ruimte op gangpaden.

Onderdelen

 1  - Staander

 2  - Geleiding

 3  - Schoring

 4  - Voetplaat

 5  - Heftruck

 6  - Inrijdgeleiding

2 3 415

6



Gaaswanden en doorvalbeveiliging
MEER beveiliging en veiligheid binnen uw magazijninrichting‘ ’
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duuRzaME EN BEtaaLBaRE afSchERMINg 

g
a

a
s

w
a

n
d

e
n

 e
n d

o
o

r
v

a
lb

e
v

e
ilig

in
g

gaaSWaNdEN

Gaaswanden zijn een prima oplossing als u op zoek bent naar duurzame en 

betaalbare afscherming. De gaaswanden zijn te bevestigen aan bestaande 

systemen en worden standaard verzinkt of gecoat geleverd. 

dOORVaLBEVEILIgINg

Een doorvalbeveiliging verschaft een veilige werkomgeving achter een 

palletstelling die met een heftruck bediend wordt. U voorkomt hiermee 

gevaar voor menselijk letsel.

VOORdELEN

• Te bevestigen aan bestaande systemen

• Veel combinatie- en gebruiks mogelijkheden

• Standaard verzinkt of gecoat  geleverd

• Levering in diverse RAL-kleuren

• Snel en gemakkelijk te (de)monteren



Flappengordijnen
 MEER besparing op uw energierekening‘ ’
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VOOR EEN tOchtVRIJE EN aaNgENaME WERkOMgEVINg
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VOORdELEN

• Goedkope en duurzame afscherming

• Beperking van verlies warmte of kou

• Bescherming tegen stofoverlast

• Vermindering van geluidshinder

• Zwenkbare montage

Wilt u uw werkplek afschermen tot een tochtvrije en veilige ruimte, dan 

kan dit met onze flappengordijnen. Onze flappengordijnen zijn van hoge 

kwaliteit. Afhankelijk van de toepassing worden de dikte en de maatvoering 

bepaald. De ophanging is zwenkbaar, waardoor een langere levensduur is 

gewaarborgd.



Werktafels
MEER controle over uw goederenstroom‘ ’
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SNEL EN EffIcIëNt WERkEN
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VOORdELEN

• Sterk en duurzaam

• Exclusief op maat gemaakt

• In verschillende werkbladen verkrijgbaar

• Leverbaar in verschillende hoogtes 

• Verrijdbaar

• Uitbreiding mogelijk

• Diverse accessoires mogelijk

Voor het assembleren en inpakken van uw goederen maken we werktafels 

op maat. Wat uw wensen ook zijn, MeerMagazijn ontwerpt en produceert 

in samenwerking met u een werktafel die exact aan uw wensen voldoet.  

De werktafels zijn in meerdere etages verkrijgbaar en kunnen voorzien 

worden van wielen om het gebruiksgemak te vergroten.



Gebruikte magazijninrichting
 MEER ruimte tegen een lagere investering‘ ’



27

gOEdkOPERE OPLOSSINgEN VOOR uW MagazIJNINRIchtINg
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kWaLItEItSkLaSSEN

kwaliteit 1: 

- Materiaal is vergelijkbaar met  

 nieuw materiaal.

- Minimale sporen van gebruik.

 

kwaliteit 2:

- Materiaal heeft lichte sporen van 

 gebruik.

- Vervormingen tot 5 mm toege- 

 staan.

kwaliteit 3:

- Materiaal heeft sporen van ge bruik.

- Vervormingen tot 10 mm toege- 

 staan.

 

kwaliteit 4:

- Materiaal heeft sporen van gebruik.

- Vervormingen tot 15 mm toege- 

 staan.

VOORdELEN

• Vanuit voorraad snel leverbaar

• Op maat geleverd

• Lagere investering

• Voor ieder budget een passende oplossing

• Snel te monteren

• Voldoet aan NEN-normen

Wij bieden ook gebruikte partijen aan. Onze grote voorraad gebruikt 

stellingmateriaal maakt snelle levering mogelijk. Vanzelfsprekend voldoen 

onze gebruikte stellingen aan de geldende veiligheidsnormen en wettelijke 

eisen. Elke gebruikte stelling wordt vooraf gecontroleerd door onze 

keurmeester zodat de kwaliteit geïndexeerd en maximaal gewaarborgd is.



MeerMagazijn Verdiepingsvloer MeerMagazijn Palletstelling MeerMagazijn  
Magazijnkeuring MeerMagazijn Aanrijdbeveiliging MeerMagazijn Gebruikte  
magazijninrichting MeerMagazijn Draagarmstelling MeerMagazijn Doorval-
beveiliging MeerMagazijn Stapelbakken MeerMagazijn Gaaswanden Meer-
Magazijn Inrijstelling MeerMagazijn FlappenGordijnen MeerMagazijn   
Werktafels MeerMagazijn Legbordstelling MeerMagazijn Grootvakstelling
MeerMagazijn  Bandenstelling 
Verdiepingsvloer MeerMagazijn

MeerMagazijn  Palletstelling 
Magazijnkeuring MeerMagazijn  

Aanrijdbeveiliging MeerMaga- 
zijn Draagarmstelling Meer- 
Gebruikte magazijninrichting
MeerMagazijn   Doorvalbeveiliging 

MeerMagazijn Stapelbakken MeerMagazijn Gaaswanden MeerMagazijn 

MeerMagazijn
Engelandlaan 6

2391 PN  Hazerswoude - Dorp

Tel.  0172 - 40 40 31

info@meermagazijn.nl

www.meermagazijn.nl


