
Magazijn voorraad- en verkoopoptimalisatie



Moderne retailbedrijven kiezen vaak voor een multichannel 

aanpak, waarbij een webshop naast de fysieke winkel(s) 

een grote rol speelt. Online bestelde artikelen kunnen 

zonder verzendkosten in de fysieke winkel(s) opgehaald en 

teruggebracht, of tegen betaling thuis geleverd worden. 

Doordat de behoeftes van het winkelende publiek aan 

het veranderen zijn, is de inrichting van veel winkels en de 

bijbehorende magazijnen ook toe aan een update.

Steeds meer bedrijven vertrouwen op verrijdbare rekken 

voor efficiënte opslag van hun voorraad. Verrijdbare 

rekken maximaliseren de opslag- en retourcapaciteit in de 

beschikbare ruimte, verminderen het aantal transporten en 

kunnen zelfs de winkelruimte vergroten.

Organiseer uw voorraad:

Een multichannel 
aanpak vereist 
een intelligente 
opslagoplossing.

Magazijnoplossingen

www.bruynzeel-storage.com/magazijn

Hoe optimaliseert 
u uw magazijn 

Een van de oorzaken van slecht voorraadbeheer is onhandige 

opslag. Dat kan te maken hebben met het pand, de inrichting 

of met de manier waarop voorraadartikelen beheerd worden. 

Creëer een optimaal ingericht magazijn en zorg ervoor dat 

u op elk moment weet te achterhalen wat er op voorraad is, 

zodat u geen nee hoeft te verkopen aan uw klanten.

Kies daarvoor een opslagsysteem waarmee u elke 

beschikbare centimeter van het magazijn benut, of de opslag 

naar de winkel verplaatst. 

en vergroot u uw 
winstgevendheid?
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Verrijdbare rekken: het magazijn in de winkel.

Als vloeroppervlakte schaars is en meer winkelruimte gewenst, kan het een 

oplossing zijn om het magazijn en de winkelruimte bij elkaar te trekken. 

Met verrijdbare rekken bewaart u voorraad, bestellingen en eventuele 

retourgoedereren bij elkaar in de winkel.  

Verrijdbare rekken: maximale opslagcapaciteit in uw magazijn 

Verrijdbare rekken maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte doordat 

er minder gangpaden nodig zijn. Daardoor wordt de opslagcapaciteit bijna 

verdubbeld! Verrijdbare rekken kunnen indien nodig individueel of met 

meerdere tegelijk worden verplaatst. Afmetingen en draagvermogen van deze 

rekken worden individueel per situatie bepaald.

Verrijdbare rekken

Verrijdbare opslagsystemen 

bieden een aantal voordelen 

ten opzichte van statische 

magazijnstellingen. Statische rekken 

hebben bijvoorbeeld permanente 

gangpaden nodig tussen de rijen 

om toegang te krijgen tot de 

opgeslagen goederen. Verrijdbare 

rekken maken optimaal gebruik 

van de beschikbare ruimte 

doordat er maar één gangpad 

nodig is. Daarmee realiseren 

ze een verdubbeling van de 

opslagcapaciteit. 

Aangezien minder vierkante meters 

betekent dat u kosten bespaart 

op het gebied van verlichting, 

schoonmaak en beveiliging, biedt 

deze vorm van opslag u een 

duurzaam voordeel.

Meer opslagcapaciteit betekent 

ook meer flexibiliteit, meer 

verkoopkansen en daardoor meer 

omzet.

Meer opslagruimte en een 
geordende voorraad

Statische rekken: individuele maatvoering aangepast aan de voorraad

Statische rekken kunnen een goede keuze zijn voor uw magazijn, al dan 

niet gecombineerd met verrijdbare rekken. Bruynzeels statische rekken zijn 

maatwerk. Lengte, hoogte, diepte en draagvermogen worden afgestemd op 

uw specifieke behoeftes. 
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Moeiteloos verplaatsen
Verrijdbare rekken van Bruynzeel worden geleverd met handwielen of met elektronische bedieningspanelen 

waarbij extra functionaliteiten zoals RFID en Pincode mogelijk zijn. Het is ook mogelijk om de handwielen in 

een later stadium te vervangen door elektronische bedieningspanelen. 

Compactus elektrisch bedieningspaneel - Winnaar Best Industrial Design 2012
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Het magazijn op de winkelvloer
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Hoge verrijdbare rekken Statische en verrijdbare rekken in kleine ruimtes
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ASICS Europe BV

Schuurman Schoenen, NL

Chausport, FR

Ede & Ravenscroft, GB

Karltex, SE

Escada, NL

Onze klanten zijn o.a.:

Het vinden van efficiënte opslagoplossingen vereist 

zorgvuldig overleg. Dit is essentieel voor het ontwerpen 

van een op maat gemaakte oplossing.

Elke opslagoplossing van Bruynzeel is uniek en gebaseerd 

op uw specifieke behoeftes. In nauwe samenwerking met u, 

creëren we een oplossing die u in staat stelt uw voorraad op 

effectieve wijze te beheren.

De kracht van

Omdat wij onze eigen Research- & Ontwikkelingsafdeling 

en een zeer ervaren team hebben, zijn wij in staat onze 

producten perfect aan te passen aan uw wensen en aan 

de trends op de markt.

Met de keuze voor Bruynzeel is kwaliteit gegarandeerd.

Onze producten voldoen aan de erkende, door specialisten opgestelde 

internationale kwaliteitsstandaarden, zodat u ervan verzekerd bent dat 

u het allerbeste opslagsysteem krijgt. De RAL-certificaten die aan onze 

producten zijn toegekend, zijn uw garantie voor de totale kwaliteit en 

veiligheid van uw opslagsysteem. Uw opslagoplossing wordt in onze 

fabriek in Nederland volgens ISO 9001 en ISO 14001 gefabriceerd.

Kiezen voor kwaliteit

Met onze moderne productiemiddelen en toegepaste werkmethodes 

zijn wij in staat uw bestelling met de grootste precisie in duizenden 

verschillende configuraties te realiseren. We gebruiken alleen olie-vrij 

staal waardoor er geen chemische reinigingsmiddelen nodig zijn en de 

impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Ons poedercoating proces 

garandeert een 100% coating met epoxypoeder, zodat er geen corrosie 

kan ontstaan.

en duurzaamheid partnerschap
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Smart Storage 
makes a 
difference

Bruynzeel Storage Systems bv
Industrieterrein 7, 5981NK Panningen
Postbus 7118, 5980 AC Panningen
Tel: +31 77 306 9000
info@bruynzeel.org

Bruynzeel Storage Systems nv
Buro & Design Center
Heizel Esplanade B50
B-1020 Brussel
Tel.: +32 (0)2 479 42 42
info@bruynzeelstorage.be

Sommige foto’s in deze brochure tonen producten 
die geen standaardmodellen zijn. De producten zijn 
onderhevig aan veranderingen. ARB 14.01

www.bruynzeel-storage.com/contact
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