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Schipper
magazijnoplossingen

onze
werkwijze

Bij Schipper weten wij als geen ander dat een efficiënt ingericht magazijn ten goede komt aan de efficiëntie van

Er zal worden gewerkt middels een modulair systeem. Uw pakket wordt in overleg samengesteld, waardoor

uw organisatie. Dagelijks zien onze medewerkers veel verschillende magazijnen en de wijze waarop deze

maatwerk geleverd wordt. Hieronder is schematisch weergegeven hoe wij te werk gaan. Verderop lichten wij de

ingedeeld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed verzorgd magazijn essentieel is om een efficiënte productie

modules toe.

te kunnen bewerkstelligen.

Het bieden van service is een belangrijk

nuïteit van uw bedrijfsproces wordt op

kernwaarde van ons bedrijf. Naast leve-

deze manier gewaarborgd.

rancier van alle producten die nodig zijn
in een technische of industriële omgeving,

•

Expertise: Schipper heeft ervaring in

leveren wij ook een breed dienstenpakket.

het efficiënt inrichten en bijhouden

Wij nemen alles uit handen. Elke klant

van magazijnen. Wij streven naar een

heeft specifieke wensen of eisen voor haar

optimaal resultaat.

magazijn, waardoor in de meeste gevallen
sprake zal zijn van maatwerk magazijnoplossingen.

•

Inventarisatie

Focus: randzaken, zoals het bijhouden

Uitwerking

van het magazijn of het inrichten hier-

We bespreken samen uw wensen en behoeften. De klantwens
is hierin altijd leidend.

Op basis van de gemaakte afspraken werken wij een plan uit
Dit plan wordt omgezet in een modulair pakket, waarna we
beginnen met de realisatie hiervan.

van, worden u bespaard. Uw personeel

Voordelen
•

kan zich focusen op uw core business.

Besparen op arbeidskosten: het
personeel van de klant hoeft minder
tijd te besteden aan het bijhouden of
het inrichten van het magazijn. Hierdoor worden arbeidskosten bespaard.
Daarnaast is de kans op het misgrijpen
kleiner wanneer de voorraad door
Schipper wordt bijgehouden. De conti-

Afronding

Na oplevering vindt er een evaluatie van het uitgevoerde plan
plaats. Op basis hiervan wordt er bepaald of er verdere acties
moeten worden ondernomen.

eigen oplossing
samenstellen

Schipper scanner app
voor smartphones

De oplossing die Schipper biedt, bestaat uit een samenstelling van producten en diensten. U bepaalt de mate

Voor Android smartphones heeft Schipper een app ontwikkeld waarmee je eenvoudig artikelen kunt bestellen.

waarin wij u ondersteunen. Gaat Schipper u volledig ontzorgen? Of zijn wij een betrouwbare ruggesteun? Wij

Scan de barcodes, verzamel je bestellingen en verstuur het naar Schipper met één druk op de knop! Handig in

leveren maatwerk voor uw bedrijf.

gebruik en niet onbelangrijk: gratis te downloaden in de Playstore!

Diensten

We bespreken samen welke diensten door Schipper geleverd
gaan worden. Houden wij uw complete voorraad bij? Hoe vaak
doen wij dit per maand of week? Wat zijn uw wensen?

De samenstelling van producten en diensten vormt een unieke

Oplossing

oplossing voor uw situatie. Wij zijn ervan bewust dat dit een
doorlopend proces is, dat zich aanpast aan de ontwikkelingen
binnen uw bedrijf.

Producten

Welke producten dienen geleverd te worden? Dit betreffen
zowel technische componenten voor uw voorraad, alsmede
producten voor de inrichting van het magazijn.

schipper kms
kleding management systeem

Ons kleding management systeem maakt de registratie, uitgifte en het verbruik van werkkleding en PBM’s
inzichtelijk en beheersbaar. Met dit systeem krijgt u meer grip op interne voorraden en budgetten. U kunt maten
en budgetten instellen per medewerker en budgetten beheren voor afdelingen en de complete organisatie.

Geen intern mailverkeer, geen Excel
bestanden, geen telefoontjes of overige

Kleding- en PBM pakket wordt
samengesteld naar klantwens

communicatie voor het bestellen en
beheren van kleding en PBM’s. Iedere

Besparen dmv
uitgifte automaten

gebruiker van PBM’s en werkkleding
binnen uw organisatie kan namelijk zelf
zijn afname beheren met het KMS.

Pakket wordt in systeem gezet

KMS registreert:
• maatgegevens
Door het inzetten van uitgifte automaten
kunt u tot wel 20% besparen op verbruiksartikelen. De automaten kunnen per
gebruiker de afname controleren en
beperken.

• afleveradressen

Aanmaken inloggegevens. Dit is
mogelijk op ieder niveau.

• orderhistorie
• budget per medewerker
• besteldatum
• resterend budget

Budgetten worden ingesteld. Dit kan
per werknemer.

• Korte looproutes
• Geen wachtrijen
• Stilstand tot een minimum beperkt
• Lager verbruik

Voordelen KMS:

• Centralisatie magazijnen
• Minder personeelskosten

• legt gegevens per werknemer vast

• inzicht in uitgaven aan kleding per
medewerker, afdeling of organisatie

Werknemers en/of inkopers kunnen
beginnen met bestellen

• medewerkers kunnen zelf inloggen en
bestellen. Scheelt tijd voor organisatie

Bespaar
tot 20%!

• proces is inzichtelijk, van bestelling 		
tot afleveren
• alle leveranciers ondergebracht in één

De kleding wordt per drager geleverd.
Kan ook op locatie worden bezorgd.

onafhankelijk systeem
• uitgebreide rapportagemogelijkheden

Afgeschreven kleding wordt opnieuw
besteld, afhankelijk van ingesteld
budget.

kern
assortiment
magazijnoplossingen
Laat je adviseren!
Wij bieden je de wereld aan mogelijkheden om een magazijn in te richten.
Hierin denken we graag met je mee. Daarom hebben we alvast een doeltreffend kernassortiment samengesteld.
Dit assortiment biedt oplossingen op ieder niveau. Van palletopslag, tot de
inrichting van lades in een magazijnkast. En natuurlijk nog veel meer!

>>

stellingen & kasten

kernassortiment magazijnoplossingen
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Chemicaliënkast 4075
Draagarmstellingen
309926
309927
309928
309929

309915

Draagarmstelling dubbel 225 x 108 cm
Draagarmstelling dubbel 225 x 148 cm
Draagarmstelling enkel 225 x 58 cm
Draagarmstelling enkel 225 x 78 cm

•
•
•
•

Incl. 2 verstelbare gegalvaniseerde lekbakken met
geperforeerde roosters
Voorzien van ventilatiegaten, waarschuwingsstickers en
flexibele afvoerbuis
Afsluitbaar, incl. 2 sleutels.
Kleur: geel RAL 1018.

Materiaalkasten

Bakkenstelling
309905
		
309906
		
309907
309908

310005

Bakkenstelling excl. bakken en ligger
200 x 60 cm
Bakkenstelling geplasticifeerd legbord
202 x 60 cm
Bakkenstelling ligger 202 cm
Bakkenstelling stalen legbord 202 x 60 cm

310006
310007
310008
310009
310010
310011

Chemicaliënkast 4070

310012
309914

•
•
•
•

Chemicalienkast model 4075 incl. 2 lekbakken,
afsluitbaar incl. 2 sleutels, 110 x 100 x 45 cm

Chemicalienkast model 4070 incl. 4 lekbakken,
afsluitbaar incl. 2 sleutels, 200 x 100 x 45 cm

310013

Incl. 4 gegalvaniseerde verstelbare lekbakken met
geperforeerde inleg roosters
Voorzien van ventilatiegaten, waarschuwingsstickers en
flexibele afvoerbuis.		
Afsluitbaar, incl. 2 sleutels.
Kleur: geel RAL 1018.

310014
310015
310016

Afsluitbaar, incl. 2 sleutels

310017

Materiaalkast incl. 1 legbord afsluitbaar
74 x 100 45 cm
Materiaalkast incl. 2 legborden afsluitbaar
110 x 100 x 45 cm
Materiaalkast incl. 2 legborden afsluitbaar
110 x 100 x 55 cm
Materiaalkast incl. 2 x 2 legborden afsluitbaar
110 x 100 x 45 cm
Materiaalkast incl. 2 x 2 legborden afsluitbaar
110 x 100 x 55 cm
Materiaalkast incl. 2 x 4 legborden afsluitbaar
200 x 100 x 45 cm
Materiaalkast incl. 2 x 4 legborden afsluitbaar
200 x 100 x 55 cm
Materiaalkast incl. 3 legborden afsluitbaar
135 x 100 x 45 cm
Materiaalkast incl. 3 legborden afsluitbaar
135 x 100 x 55 cm
Materiaalkast incl. 4 legborden afsluitbaar
200 x 100 x 45 cm
Materiaalkast incl. 4 legborden afsluitbaar
200 x 100 x 50 cm
Materiaalkast incl. 4 legborden afsluitbaar
200 x 100 x 55 cm
Materiaalkast incl. 4 legborden afsluitbaar
200 x 100 x 60 cm		

kasten
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kasten

Gereedschapsladenkast
309939

•
•
•
•

kernassortiment magazijnoplossingen

Werkplaatskast met gereedschapsborden

Gereedschapsladenkast laden: 80, 120 en 160 mm (H)
incl. vakverdelingen, 87 x 58 x 70 cm

310083
310084

Laden lopen op geheel uittrekbare telescoopgeleiders
Resp. 80- 120 – 160 mm (H). Incl. vakverdelingen
Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot		
Afsluitbaar incl. 2 sleutels

310085

Werkplaatskast met gereedschapsborden afsluitbaar
200 x 100 x 45 cm, excl. inhoud
Werkplaatskast met gereedschapsborden afsluitbaar
200 x 100 x 45 cm, incl. bakken
Werkplaatskast met gereedschapsborden afsluitbaar
200 x 100 x 45 cm, incl. laden

Afsluitbaar, incl. 2 sleutels

Werkplaatskast
310080
310081
310082

Werkplaatskast afsluitb. incl. 2 x 3 legborden en 2 x 1
(80, 120 mm), 2 x 2 laden 160 mm, 200 x 100 x 45 cm
Werkplaatskast afsluitbaar incl. 2 x 3 legborden en
2 x 2 laden 80 mm (H) afmeting: 200 x 100 x 45 cm
Werkplaatskast afsluitbaar incl. 2 x 3 legborden en
2 x 3 laden 80 mm (H) afmeting: 200 x 100 x 45 cm

Afsluitbaar, incl. 2 sleutels

Magazijnkast
hoogte 63

309983
309984
309985
309986
hoogte 100

309987

Technische dienstkast
310044
310045

Technische dienstkast incl. 1 legbord incl. 30 nr. 53
en 72 nr. 55 bakken 200 x 100 x 45 cm
Technische dienstkast incl. 1 legbord excl. bakken
200 x 100 x 45 cm

309988
309989
309990
309991
hoogte 200

309978
309979
Afsluitbaar, incl. 2 sleutels
309980
309981
309982

Magazijnkast incl. 4 legborden en 18 kunststof
schotten, 63 x 100 x 15 cm
Magazijnkast incl. 4 legborden en 18 kunststof
schotten, 63 x 100 x 20 cm
Magazijnkast incl. 4 legborden en 18 kunststof
schotten, 63 x 100 x 25 cm
Magazijnkast incl. 4 legborden en 18 kunststof
schotten, 63 x 100 x 30 cm
Magazijnkast incl. 6 legborden en 36 kunststof
schotten, 100 x 100 x 15 cm
Magazijnkast incl. 6 legborden en 36 kunststof
schotten, 100 x 100 x 20 cm
Magazijnkast incl. 6 legborden en 36 kunststof
schotten, 100 x 100 x 25 cm
Magazijnkast incl. 6 legborden en 36 kunststof
schotten, 100 x 100 x 30 cm
Magazijnkast incl. 6 legborden en 36 kunststof
schotten, 100 x 100 x 45 cm
Magazijnkast incl. 12 legborden en 72 kunststof
schotten, 200 x 100 x 15 cm
Magazijnkast incl. 12 legborden en 72 kunststof
schotten, 200 x 100 x 20 cm
Magazijnkast incl. 12 legborden en 72 kunststof
schotten, 200 x 100 x 25 cm
Magazijnkast incl. 12 legborden en 72 kunststof
schotten, 200 x 100 x 30 cm
Magazijnkast incl. 12 legborden en 72 kunststof 		
schotten, 200 x 100 x 45 cm

kasten
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Magazijnkast met deuren
309992
309993
309994
309995
309996
309997
309998
309999
310000
Afsluitbaar, incl. 2 sleutels

310001

Magazijnkast met deuren incl. 12 legborden en 72 		
kunststof schotten, 200 x 100 x 15 cm
Magazijnkast met deuren incl. 12 legborden en 72 		
kunststof schotten, 200 x 100 x 20 cm
Magazijnkast met deuren incl. 12 legborden en 72
kunststof schotten, 200 x 100 x 25 cm
Magazijnkast met deuren incl. 12 legborden en 72
kunststof schotten, 200 x 100 x 30 cm
Magazijnkast met deuren incl. 12 legborden en 72
kunststof schotten, 200 x 100 x 45 cm
Magazijnkast met deuren incl. 6 legborden en 36
kunststof schotten, 108 x 100 x 15 cm
Magazijnkast met deuren incl. 6 legborden en 36
kunststof schotten, 108 x 100 x 20 cm
Magazijnkast met deuren incl. 6 legborden en 36
kunststof schotten, 108 x 100 x 25 cm
Magazijnkast met deuren incl. 6 legborden en 36
kunststof schotten, 108 x 100 x 30 cm
Magazijnkast met deuren incl. 6 legborden en 36
kunststof schotten, 108 x 100 x 45 cm

Magazijnkast bakkenkast
309976

Magazijn bak.kast incl. 6 legborden, 18 kunst.
schotten, 15 kunststofbak nr. 63, 100 x 100 x 30 cm

309977

Magazijn bak.kast incl. 6 legborden, 30 kunststofbak
nr.63, 100 x 100 x 30 cm

309974

Magazijn bak.kast incl. 12 legborden, 36 kunst.
schotten, 30 kunststofbak nr. 63, 200 x 100 x 30 cm

309975

Magazijn bakkenkast incl. 12 legborden,
60 kunststofbak nr. 63, 200 x 100 x 30 cm

Kopkast
309949
309950
309951
309952
309953
309954
309955
309956
309957
309958

Kopkast incl. 12 legborden en 48 kunststof schotten,
200 x 60 x 15 cm
Kopkast incl. 12 legborden en 48 kunststof schotten,
200 x 60 x 20 cm
Kopkast incl. 12 legborden en 48 kunststof schotten,
200 x 60 x 25 cm
Kopkast incl. 12 legborden en 48 kunststof schotten,
200 x 60 x 30 cm
Kopkast incl. 12 legborden en 48 kunststof schotten,
200 x 60 x 45 cm
Kopkast incl. 6 legborden en 18 kunststof schotten,
100 x 60 x 15 cm
Kopkast incl. 6 legborden en 18 kunststof schotten,
100 x 60 x 20 cm
Kopkast incl. 6 legborden en 18 kunststof schotten,
100 x 60 x 25 cm
Kopkast incl. 6 legborden en 18 kunststof schotten,
100 x 60 x 30 cm
Kopkast incl. 6 legborden en 18 kunststof schotten,
100 x 60 x 45 cm

Bakkenkast met legbord
309904

Bakkenkast incl. 10 legborden, kap, 54 bakken nr. 54,
200 x 100 x 25 cm		

kasten
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Bakkenstrippenkast
309909
309910

Bakkenstrippenkast excl. bakken afsluitbaar
incl. 2 sleutels 200 x 100 x 45cm(HxBxD)
Bakkenstrippenkast incl. 66 bakken nr. 53, 160 x nr. 55,
afsluitbaar 200 x 100 x 45cm(HxBxD)

Two-bins kast

Combi magazijnkast A
309918

Combi magazijnkast B
309919

310046

310047

Combi kast type A, 10 niveaus, 36 kunststof schotten,
3 laden en 15 bakken nr. 63, 200 x 100 x 30 cm

Two-bins kast incl. 7 schuine legborden, verhoogde
kap + bodem, 84 bakken nr. 53 200 x 100 x 45 cm
(HxBxD)
Two-bins kast incl. 9 schuine legborden, verhoogde
bodem, 162 bakken nr. 54 198 x 100 x 33 cm

Combi kast type B, 9 niveaus, 36 kunststof schotten,
6 laden en 15 bakken nr. 63, 200 x 100 x 30 cm

Combi magazijnkast C
309920

Combi kast type C, 7 niveaus, 36 kunststof schotten,
9 laden en 5 bakken nr. 63, 200 x 100 x 30 cm

Verrijdbare bakkenstelling
310051
310052

Verrijdbare bakkenstelling excl. bakken, incl. 18
ophangstrippen 166 x 113 x 70 cm
Verrijdbare bakkenstelling incl. bakken en
ophangstrip, 166 x 113 x 70 cm

Combi magazijnkast D
309921

Combi mag.kast type D incl. 7 niveaus, 36 kunststof		
schotten, automotive plint, 200 x 100 x 30 cm

kasten
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Draadstangenkast		
Module automotive kast		
310018

309925

Draadstangenkast 8 gaten, 63 x 60 x 25 cm

Module automotive kast incl. 11 niveaus,
42 kunststof schotten, div. houders,
200 x 100 x 30 cm

Assortimentskast bestaande uit 4 modules in
magazijnkast		
Combikast LK		
309923

309903

Combikast LK incl. 6 legniveaus, 36
kunststofschotten, 32 kantelbakken nr. 15,
200 x 100 x 30 cm

Assortimentskast incl. 12 uittrekbare laden excl.
inzetbakken, 108 x 100 x 30 cm

Gereedschapswagen
Combikast AK3		

309940
309941

309922

Combikast AK 3 incl. 3x3 laden, 24 kantelbakken nr. 15,
legbord met div. houders, 200 x 100 x 30 cm

309942

Gereedschapswagen afsluitb. incl. 40mm multiplex
blad, 3 laden, nylon wielen, 86 x 120 x 72 cm
Gereedschapswagen afsluitb., incl. 40mm multiplex
blad 3 laden, rubber wielen, 86 x 95 x 55 cm
Gereedschapswagen afsluitb., incl. 40mm multiplex
blad, 5 laden, nylon wielen, 86 x 120 x 72 cm

werkbanken
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Werkbanken
Type 32

Type 0
310054
310055

Werkbank serie 40 type 0 incl. 40 mm multiplex
bovenblad 215 x 95 x 91 cm (B x D x H)
Werkbank serie 40 type 0 incl. 40 mm multiplex
bovenblad en 2mm afwerkblad 200 x 90 x 91 cm 		
(B x D x H)

310066

Type 34
310067

Type 1
310056
310057

Werkbank serie 40 type 1 incl. 40 mm multiplex blad,
2 mm stalen blad, 4x lade 160 mm, 215 x 95 x 91 cm
Werkbank serie 40 type 1 incl. 40 mm multiplex
bovenblad, 4 laden 160 mm, 215 x 95 x 91 cm

Type 10
310058
310059

Werkbank serie 40 type 10 incl. 40 mm multiplex
bovenblad, 310 x 76 x 91 cm
Werkbank serie 40 type 10 incl. 40 mm multiplex 		
bovenblad, 310 x 95 x 91 cm

310060

310061

Werkbank serie 40 type 2 incl. 40 mm multiplex
bovenblad, 3 x 160 mm en 2 x 80 mm laden,
215 x 95 x 91 cm
Werkbank 40 type 2 incl. 40 mm multiplex blad,
2 mm stalen blad, 3 x 160 mm en 2x80 mm laden,
215 x 90 x 91 cm

310068

310069

310062

310063

Werkbank serie 40 type 3 incl. 40 mm multiplex
bovenblad, 4 x 120 mm en 1 x 160 mm laden,
215 x 95 x 91 cm
Werkbank 40 type 3 incl. 40 mm multiplexblad,
2 mm stalen blad, 4 x 120 mm en 1 x 160 mm laden,
215 x 90 x 91 cm

Type 31
310064
310065

Werkbank serie 40 type 31 incl. 40 mm multiplex
bovenblad, 2 x 4 160 mm laden, 215 x 95 x 91 cm
Werkbank serie 40 type 31 incl. 40 mm multiplex
blad, 2 mm stalen blad, 2 x 4 160 mm laden,
215 x 90 x 91 cm

Werkbank serie 40 type 4 incl. 40 mm multiplex
bovenblad, 2 x 80 mm en 4 x 120 mm laden,
215 x 90 x 91 cm
Werkbank serie 40 type 4 incl. 40 mm multiplex
bovenblad, 2 x 80 mm en 4 x 120 mm laden,
215 x 95 x 91 cm

Type 40
Werkbank serie 40 type 40 incl. 40 mm multiplex 		
blad, 3 x 2 80 mm en 3 x 4 160 mm laden ,
215 x 95 x 91 cm

Type 5
310071
310072

Type 3

Werkbank serie 40 type 34 incl. 40 mm multiplex 		
blad, 2 x 2 80 mm en 2 x 4 120 mm laden,
215 x 95 x 91 cm

Type 4

310070

Type 2

Werkbank serie 40 type 32 incl. 40 mm multiplex 		
blad, 2 x 4 120 mm en 2 x 1 160 mm laden,
215 x 95 x 91 cm

Werkbank serie 40 type 5 incl. 40 mm multiplex blad,
2 mm stalen blad, deur en legbord, 215 x 90 x 91 cm
Werkbank serie 40 type 5 incl. 40 mm multiplex
bovenblad, deur en legbord, 215 x 95 x 91 cm

werkbanken
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Verrijdbare paktafel
310053

Werk inpaktafel verrijdbaar incl. 40 mm multiplex 		
blad, 2 bok- en zwenkwielen nylon, 215 x 95 x 91 cm

kastinrichting
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Kunststof tussenschotten		
309960
309961
309962
309963
309964
309965
309966
309967
309968
309969

Kunststof schot blauw 15 cm
Kunststof schot blauw 20 cm
Kunststof schot blauw 25 cm
Kunststof schot blauw 30 cm
Kunststof schot blauw 45 cm
Kunststof schot grijs/antraciet 15 cm
Kunststof schot grijs/antraciet 20 cm
Kunststof schot grijs/antraciet 25 cm
Kunststof schot grijs/antraciet 30 cm
Kunststof schot grijs/antraciet 45 cm

Stapelbakken		

Werkbankblokken 87 x 58 x70 cm		
310073
310074
310075
310076
310077

Werkbankblok type 1 afsluitbaar incl. 4 160 mm laden
op rails, 87 x 58 x 70 cm
Werkbankblok type 2 afsluitbaar incl. 2 x 80 mm, 3 x
160 mm laden op rails, 87 x 58 x 70 cm
Werkbankblok type 3 afsluitbaar incl. 4 x 120 mm, 1 x
160 mm laden op rails, 87 x 58 x 70 cm
Werkbankblok type 4 afsluitbaar incl. 4 x 120 mm, 2 x
80 mm laden op rails 87 x 58 x 70 cm
Werkbankblok type 5 afsluitbaar incl. 1 x legbord en
deur 87 x 58 x 70 cm

310039

Stapelbak nr. 52 afm: 350 x 205 x 165 mm

310040
310041
310042
310043

Stapelbak nr. 53 afm: 240 x 150 x 130 mm
Stapelbak nr. 54 afm: 175 x 105 x 75 mm
Stapelbak nr. 55 afm: 90 x 105 x 50 mm
Stapelbak nr. 57 afm: 500 x 300 x 180 mm

Inzetbakken		
309943
309944
309945
309946
309947

Inzetbakken tbv. combikasten 11 vaks tbv. boren en 		
frezen, 45 x 26,5 cm
Inzetbakken tbv. combikasten 12 vaks, 45 x 26,5 cm
Inzetbakken tbv. combikasten 4 vaks, 45 x 26,5 cm
Inzetbakken tbv. combikasten 6 vaks, 45 x 26,5 cm
Inzetbakken tbv. combikasten 8 vaks 45 x 26,5 cm

Overige bakken		
Werkbankjuk		
310078
310079

Werkbankjuk serie 40 87 cm
Werkbankjuk serie 40 verstelbaar van 71 cm
tot 101 cm

309970
309971
309972
309911

Kunststofbak nr. 33, 92 x 92 x 320 mm
Kunststofbak nr. 48, 92 x 115 x 320 mm
Kunststofbak nr. 63, 92 x 184 x 320 mm
Breedteverdeler normaal tbv. nr. 63, 48, 33 bakken 		

309912
309913

(incl. etikethouder)
Breedteverdeler smal tbv. nr. 63, 48, 33 bakken
Breedteverdeler transparant tbv. bak nr. 48

kastinrichting
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accessoires
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Lekbak 165 liter		
Etiketstrook papier
309934

309973

Lekbak 165 liter, 98 x 115 x 15 cm

Etiketstrook papier

Vatensteun		
310048

Vatensteun 80 cm

Magneetband
310002
310003
310004

Magneetband 15mm wit op rol van 30 meter
Magneetband 20 mm wit op rol van 30 meter
Magneetband 25 mm wit op rol van 30 meter

Draaibare vatensteun		
309930

Draaibare vatensteun 80 cm

Oliekandrager
310049

Verplaatsbare oliekandrager

Afvalbak		
309901

Afvalbak pushboy inhoud 50 liter, 75,5 cm

accessoires
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legbord- en palletstellingen

kernassortiment magazijnoplossingen

Papierbak

Palletstellingen

309902

In het geval van palletstellingen gaat het meestal om maatwerk.
Schipper levert palletstellingen in alle soorten en maten. Vraag
vrijblijvend om advies voor een geschikte oplossing voor uw
situatie.

As-papierbak inhoud 50 liter, 82 cm

Kabelbandhouder		
309948

Kabelbandhouder, 5 posities, 38,5 x 38 x 8 cm

Accessoires
Ook voor doorvalbeveiliging, aanrijbeveiliging en overige
accesoires voor (pallet)stellingen kunt u bij Schipper terecht. Voor
alle typen stellingen zijn afzonderlijke accessoires te verkrijgen.

Verrijdbaar onderstel voor magazijnkasten
310050

Verrijdbaar onderstel voor magazijnkasten
100 x 61,5 cm

Duwboom voor magazijnkasten
309931

Duwboom voor magazijnkasten

Legbordstellingen
In het geval van legbordstellingen gaat het meestal om maatwerk. Schipper levert legbordstellingen in alle soorten en maten.
Vraag vrijblijvend om advies voor een geschikte oplossing voor uw
situatie.

een greep uit onze dealerschappen...

...en meer!

Alles voor techniek en
industrie onder één dak!
Schipper Technisch Handelsburo
STH Almelo

STH Enschede

STH Haaksbergen

Bedrijvenpark Twente 290
7602 KK Almelo

Staalsteden 28
7547 TA Enschede

Tolstraat 17b
7482 DC Haaksbergen

T 0546 574 800
E info@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 49 74 78 85

T 0534 283 757
E enschede@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 47 44 43 38

T 0533 - 033 040
E haaksbergen@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 57 71 57 52

STH Oldenzaal

STH Hardenberg

Lübeckstraat 18
7575 EE Oldenzaal

Handelsstraat 44
7772 TR Hardenberg

T 0541 538 990
E oldenzaal@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 16 25 69 09

T 0523 260 506
E hardenberg@schippertechniek.nl
Whatsapp: 06 26 07 92 70

www.schippertechniek.nl

