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Signalisatieen
markeersystemen
Bezoek www.dexion.be/nl-BE/Producten/Werkplaats-opslag/Signalisatie--en-markeersystemen/ voor de meest recente informatie.
Of u nu het gebruik van uw magazijnruimte moet verbeteren of moet Signalisatie- en markeersystemen is
zorgen voor de veiligheid van uw werknemers, er is een grote range een product in de categorie
aan systemen en producten om u hierbij te helpen.
Opslag en werkomgeving
Mezzanine-vloersystemen en kantoor compartimentering bieden
extra ruimte en kantoren, terwijl gaaswand systemen uw
werknemers kunnen beschermen. Een uitgebreid assortiment van
lockers en kasten bieden een veilige opslag, we kunnen uw
magazijn zelfs voorzien van etikettering op de stellingen en
gangpaden, maar ook de signalering op de vloer van uw magazijn.

Platform constructies
Legbordstelling Etagebouw
Palletstelling Etagebouw
Industriële wanden
Cassette900 Kantoorunits
Gaaswanden
Gaasroosters
Gaasdoorvalbeveiliging
Signalisatie- en markeersystemen
Bekijk www.dexion.be om onze andere producten
te bekijken
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Informatie

Alle magazijnen moeten een signalisatie- en markeersysteem hebben. Dat is de
basis van een effectief laad- en lossysteem in een magazijn dat snelle en juiste
identificatie mogelijk maakt voor picking en laden van goederen.
Vaak is er een artikelregister verbonden met het labelsysteem met informatie,
de status van het eigenlijke stockpeil en de bestellingen.

Fouten bij de picking hebben vaak te maken met slechte markering
en kunnen eenvoudig vermeden worden door een evidente en
rationele markering van de voorraad, de rekken, balken en gangen.
Het etiketteersysteem bestaat uit mededelingenborden, gangtekens,
etiketten en houders voor de markering van balken bij palletstellingen
en de voorkant van rekken in rekkensystemen. Letters en cijfers op
etiketten inclusief labelbescherming. Etiketten kunnen met een
zelfklevende achterkant worden ontworpen.

Barcode markering.
Alles wat u nodig hebt voor een effectieve en rationele markering van
een magazijn. Het ontwerp van onze teken- en markeersystemen is
altijd afgestemd op de specificatie van de klant en op elk individueel
magazijnontwerp.
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Over ons
Over ons
H.K.V. Ochten B.V., Ochten
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Producten

Het teken- en markeersysteem van Constructor bestaat uit:
Een labelhouder, zelfklevend of met een magnetische strip voor
verschillende soorten rekken en balken van het productgamma van
Constructor. (Rack83, Dexion, P90, HI170, HI280)
Gangtekens, plat of hoekig design
Mededelingenbord
Kaarthouders voor palletframes
Zelfklevende letters en cijfers
Voorgedrukte markeerlabels voor magazijnen
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