
De Rapid Racking oplossing
Het magazijn is vanaf tekening opgebouwd en 
een paar keer aangepast om tot een optimale 
inrichting te komen. Voor de monteurs 
is een stelling met legborden en flexibele 
scheidingsschotten geïnstalleerd en voor kostbare 
gereedschappen een afsluitbare legbordstelling. 
Voor grote materialen zijn palletstellingen 
gebouwd. Een entresol biedt extra ruimte voor de 
opslag van onderdelen.

Getallen en materialen
14 meter Epsivol breedvakstellingen. 16 meter 
Clip-fix palletstellingen, 4,5 meter hoog.  
Easy-fix legbordstellingen met 800 stapelbakken 
met grijpopening. Twee van deze stellingen 
hebben een dubbele deur. Het vloeroppervlak van 
de entresol is 37 m2.

MP Devenco-TLC in Amersfoort is 
hét adres voor liften, roltrappen en 
rolpaden. Zij ontwerpen, fabriceren 
en onder-houden verticale en 
horizontale transportsystemen.

“We hebben Rapid Racking gevraagd 

of ze de uitdaging wilden aangaan. 

Het antwoord was een volmondig “ja”. 

We hebben elkaars kennis en ervaring 

gecombineerd. Daardoor hebben we 

nu een efficiënt en veilig magazijn 

waarin het prettig werken is.”

MP Devenco-TLC over wat er nodig was 
“Als je verhuist naar een nieuwe locatie, heb je de 
unieke kans om het magazijn vanaf de basis op 
te bouwen en in te richten. Ons wensenpakket 
was dan ook groot en divers. We wilden het onze 
monteurs makkelijker maken om de benodigde 
materialen te verzamelen. Er moest een betere 
oplossing komen voor de opslag van liftkabels.  
We wilden kostbare gereedschappen beveiligd 
opslaan. Materialen van verschillende formaten en 
vloeistof moesten een goede en logische plek krijgen. 
En zo waren er nog wel meer wensen en eisen.”

“Voor een ontwerper is er niets mooiers dan een ruimte compleet opnieuw inrichten, zoals we voor  

MP Devenco-TLC gedaan hebben. Onze monteurs bouwen het ook precies zoals het ontworpen is.  

Dat is iets waar ik trots op ben, dat we zo goed samenwerken als team én met de klant.” 

Ed van Rijswijk – Rapid Racking AutoCAD Designer

Magazijn vanaf de basis opbouwen en inrichten
efficiënt en veilig magazijn waarin het prettig werken is

Door het combineren van de kennis en ervaring van de magazijnbeheerder en die van  
Rapid Racking, heeft MP Devenco-TLC nu een efficiënt en veilig magazijn waarin het prettig 
werken is.

Ronald van der Putten, Service Manager

Piet Ouwerkerk, Magazijnbeheerder


