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Als magazijnspecialist voor de KMO leveren wij ijzersterke op-maat-
oplossingen,
want elk bedrijf is anders en heeft zijn eigen verhaal.

Uw ruimte maximaliseren

Haal het optimale uit uw beschikbare ruimte.

Een doordachte indeling, op uwmaat, bespaart u tijd, ruimte en kosten.
Onze specialisten bekijken samen met u hoe u uw beschikbare oppervlakte
zo efficiënt mogelijk inzet. We bekijken de beschikbare ruimte, de materialen
die u wil opslaan, welk type heftruck u gebruikt, of u nog uitbreidingen ziet in
de toekomst, …

Zo komen we samen tot een voorstel om uw ruimte optimaal te benutten.

In vier stappen naarde optimale invulling:

• Samen definiëren we uw doelstellingen vanuit uw noden.
• We meten uw ruimte op ter plaatse.
• Onze technische experts tekenen een optimale invulling uit voor

uw ruimte.
• Levering en plaatsing door onze montagedienst.

Snel én efficiënt indelen

Om onmiddellijk te kunnen reageren op de marktvraag, is het noodzakelijk
dat u uw voorraad kan uitbreiden met flexibele opbergsystemen.Wij houden
ruim 6000 m² rekken op voorraad om u snel verder te helpen.

Onze totaaloplossing: voor u een zorg minder

Wij managen alle facetten van uw opslag-, archief- of winkelruimte.

Totale ontzorging voor een voorraadruimte in permanente topconditie.
Het Almasy-team zorgt voor een totaaloplossing, waar u alleen een datum
doorgeeft waarop uw ruimte in gebruik genomen moet worden.
Ondertussen kan u zich bezighouden met uw bedrijf, zonder kopzorgen.

Onze diensten

• A-Z projectbegeleiding en opvolging
• Van advies, opmeting tot levering en montage.
• Up-to-date CAD-tekendienst.
• Perfecte na-service.
• Onafhankelijke veiligheidskeuring op aanvraag.

ALMASYNV
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PLATFORMEN
ALMAPLATFORM

• Verdubbel uw opslagruimte
• Vrijstaand en snel te monteren
• Eenvoudig uit te breiden

GEGARANDEERDE
KWALITEIT
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PLATFORMEN
ALMAPLATFORM

Platformen – ook wel tussenvloeren,
systeemvloeren of verdiepingsvloeren
genoemd – bieden een optimale en betaal-
bare oplossing voor opslag in de hoogte.

De troeven van onze platformen

• Verdubbel in 5-6 weken tijd uw
opslagruimte zonder dure en
permanente verbouwingen

• Eenvoudig uit te breiden of te verhuizen
• Van 350 tot 1500 kg/m²
• Optimale benutting van uw ruimte

en volledig aangepast aan uwnoden
en budget

• Uitgebreid gamma aan vloeren (C-dur,
anti-slip, rooster, …) en accessoires
(scharnierkantelhek, klaphek, palletopzet-
plaats, …).

• Onze tussenvloeren kunnen op maat
worden afgewerkt met verschillende
types wanden

• Meerdere verdiepingen mogelijk

Waarom kiezen voor een
tussenvloer van Almasy?

CE-gekeurd product én productieproces

Voor u betekent dit extra zekerheid voor
geleverde kwaliteit. Het productieproces
behaalde het ISO 9001 certificaat. U ziet,
we maken werk van kwaliteit en veiligheid!

All-in service met professionele
begeleiding

Wij begeleiden u met professioneel advies,
maken een ontwerp op maat. Bij bestelling
zorgt ons opmetingsteam ervoor dat alles bij
installatie perfect verloopt.

Vlotte en veilige montage

Onze vloeren worden steeds geplaatst door
VCA-gecertificeerde monteurs. Zo
waarborgen we een vlotte en vooral veilige
montage. Door te werken metmonteurs met
VCA-label sluit u onnodige risico’s uit.

Klaphek

Kantelhek

Vraag online uw offerte aan
in drie eenvoudige stappen:

www.platformen.eu

ALMASY ~ MAGAZIJN & ARCHIEFINRICHTING66 ALMASY ~ MAGAZIJN & ARCHIEFINRICHTING6



ALMASY ~ MAGAZIJN & ARCHIEFINRICHTING 7ALMASY ~ MAGAZIJN & ARCHIEFINRICHTING 7

GAAS- EN
KANTOORWANDEN
ALMAWALL

INDUSTRIËLE GAASWANDEN

Safety First!

De wandsystemen beantwoorden aan de strenge
eisen op gebied van veiligheid en
toegangscontrole in industriële omgevingen. De
wanden worden aangepast in functie van de
vereisten van uw project.

• Goederen- en toegangsbeveiliging:
Het modulaire gaaswandensysteem (gelakt of
gegalvaniseerd) creëert op korte tijd afgesloten
ruimtes in elke magazijnomgeving.

• Machinebeveiliging: Iedere werknemer heeft
recht op een veilige werkomgeving. Ook als
werkgever wil u uiteraard arbeidsongevallen en
bijhorende productiestops vermijden.

KANTOORWANDEN

Flexibel indelen

De kantoorwanden bieden een enorme
flexibiliteit. Een volledig afgesloten kantoor
inclusief. ramen, deuren en plafondpanelen...
Alles is mogelijk.
De wanden zijn eenvoudig aan te passen
aan uw specifieke situatie.
Van opmeting tot oplevering ... Almasy
verzorgt uw project van A tot Z.

Aan u de keuze:

• Melaminewanden
• Sandwichpanelen
• Gipswanden
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PALLETREKKEN
ALMARACK

• Efficiënte opslag van zware lasten
• Gecertificeerde kwaliteit
• Groot gamma accessoires

STOCK SNEL
GELEVERD
SNEL

GELEVERD

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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PALLETREKKEN
ALMARACK

Voor het zware werk! Een compleet gamma
palletrekken en accessoires voor een veilige
opslag, met directe bereikbaarheid van alle
artikelen. Eenvoudige opbouw, uit voorraad
leverbaar.

Waarom palletrekken?

• Flexibel aan te passen in functie van uw
palletten en verpakkingen.

• Uitgebreid gamma accessoires
• Eenvoudige montage
• Diepte: van 700 tot 1300 mm (standaard

1100 mm voor europalletten)
• Hoogte: van 2000 tot 8000 mm
• Draagvermogen tot 2000 kg/pallet

Kwaliteit

Draagvermogens en structuren voldoen aan
de eisen van de FEM (Europese Federatie
van Magazijninrichters).

Onze extra service voor u?

De staanders worden gemonteerd
geleverd. U dient zelf enkel nog de balken in
te haken en de draagramen te verankeren in
de vloer.

Drive-in/drive-through systeem

Onze inrijstellingen of doorrijstellingen
bieden de perfecte oplossing voor opslag
van grote aantallen pallets met dezelfde
goederen. Door een minimum aan rijgangen
wordt er bijzonder efficiënt gebruik gemaakt
van de beschikbare ruimte.

Outdoor palletrekken

Drive-insysteem voor extra capaciteit
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BREEDVAKREKKEN
ALMAMIDI

• Voor opslag van halfzware materialen
• Grote overspanningen mogelijk
• Uit voorraad leverbaar

STOCK SNEL
GELEVERD
SNEL

GELEVERD

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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BREEDVAKREKKEN
ALMAMIDI

Breedvakrekken zijn ideaal voor de
handmatige handling van lichte tot halfzware
materialen van verschillende afmetingen.
Gegalvaniseerde of houten legvlakken?
Aan u de keuze.

Waarom breedvakrekken?

• Ideaal voor opslag van middelzware
lasten (tot 750 kg/niveau)

• Het type legvlak kan aangepast worden
aan uw behoeften: gegalvaniseerde
legvlakken, spaanderplaat, betonplex,
gaaslegvlakken (sprinkler), melamine, etc.

• Grote overspanningen mogelijk tot
3000 mm

• Hoogte tot 6000 mm
• Diepte: van 400 tot 1200 mm
• Meest courante maten uit voorraad

leverbaar.

Veel ruimte in de hoogte die
onbenut blijft?

Wij bouwen met ons almamidigamma een
etagebouw/tussenvloer zodat u optimaal
gebruik kan maken van de beschikbare
ruimte.

Onze extra service voor u?

De Almamidi staanders worden gemonteerd
geleverd. U dient zelf enkel nog de balken in
te haken en de draagramen te verankeren in
de vloer.

ALMASY ~ MAGAZIJN & ARCHIEFINRICHTING14



ALMASY MAGAZIJN & ARCHIEFINRICHTING 15



GALVA LEGBORDREKKEN
ALMASYSTEM

• Ideaal voor opslag van lichte tot
middelzware materialen

• Kruisschoring niet nodig
• Ook geschikt voor etagebouw

STOCK SNEL
GELEVERD
SNEL

GELEVERD

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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GALVA LEGBORDREKKEN
ALMASYSTEM

• Ideaal voor opslag van lichte tot mid-
delzware materialen

• Kruisschoring niet nodig
• Ook geschikt voor etagebouw
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GALVA LEGBORDREKKEN
ALMASYSTEM

Lichtgewicht maar uiterst robuust
opslagsysteem voor het inrichten van
archieven, magazijnen en stockruimtes.
Dankzij het uitgebreide gamma eenvoudig
aan te passen aan uw noden.

Waarom galva legbordrekken?

• Hightech design aan een scherpe prijs
• Ideaal voor opslag van archief en lichte tot

middelzware lasten
• Modulair systeem: eenvoudig uit te

breiden en aan te passen
• Eenvoudige montage dankzij kliksysteem,

geen schoring nodig
• Uitgebreid gamma aan accessoires

(confectiestangen, modulaire bakken,
lades, vakverdelers, rug- en juksluitingen)

• Geperforeerde legvlakken in metaal of
plastic beschikbaar. Ideaal voor gebruik bij
sprinklersystemen.

• Hoogte: van 886 mm tot 8000 mm
• Diepte: van 320 tot 800 mm
• Lengte: van 600 tot 1800 mm

Flexibel inzetbaar

Ook om te vormen tot verrijdbare rekken op
rails (zie p. 25) of als onderbouwvoor
werktafels (p. 29).

Veel ruimte in de hoogte die
onbenut blijft?

Wij bouwen met ons almasystemgamma
een etagebouw/tussenvloer zodat u
optimaal gebruik kan maken van de
beschikbare ruimte.

Ideaal voor backstore en e-commerce

Meerdere verdiepingen mogelijk

Bandenrekken
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DRAAGARMSTELLINGEN
ALMALONG

Draagarmstellingen voor de opslag van lange
goederen of goederen met variabele
afmetingen, zoals metalen profielen, buizen,
hout, plaatmaterialen, enz.

De troeven van onze
draagarmstellingen

• Enkel- of dubbelzijdig gebruik
• Voor binnen en buiten
• Ruime keuze aan draagarmen en

kolommen
• Modulair systeem, flexibele indeling
• Opstelling en afwerking op uwmaat
• Hoogte van 1750 tot 7000 mm
• Diepte van 500 tot 2000 mm
• Handmatige of mechanische handling

Verticale stockage

Voor de verticale opslag van lange
materialen (handmatige handling)

• Enkel- of dubbelzijdig gebruik
• Eenvoudig te monteren dankzij het

inhaaksysteem, verstelbaar om de 50 mm
• Enkel- of dubbelzijdig gebruik
• Hoogte: 2500 of 3000 mm
• Diepte: 600 of 760 mm (enkelzijdig)
• Lengte: 1500 en 1800 mm

Draagarmstelling voor lichte tot halfzware lasten

Verticale stockage



ALMASY MAGAZIJN & ARCHIEFINRICHTING 21

DRAAGARMSTELLINGEN
ALMALONG

• Horizontale of verticale opslag van
lange materialen

• Enkel- of dubbelzijdig



ALMASY ~ MAGAZIJN & ARCHIEFINRICHTING22

Houten opbergrekken vervaardigd uit
fijnnervig en kwastarm Noord-Europees
vurenhout. Ideaal voor magazijn-en archief.

Made in Belgium - eigen productie

• Natuurlijke en warme uitstraling
• Ideaal voor kantooromgeving en

winkelinrichting
• Modulair systeem: eenvoudig uit te

breiden en aan te passen
• Duurzaam/ecologisch alternatief voor

metalen rekken
• Eenvoudige montage
• Maatwerk mogelijk, niet enkel in

afmetingen maar ook in afwerking
(vernis, beits, …)

• Hoogte: van 730 tot 3000 mm
• Diepte: van 300 tot 800 mm
• Lengte: van 465 tot 1200 mm

Keuze uit volgende kwaliteiten:

A+ kwaliteit

• Fijnnervig & kwastarm
• Volledig glad geschuurd
• Hoger draagvermogen
• Legborden vooraan afgerond

Budget kwaliteit

• Grotere kans op kwasten
• Ruw geschuurd
• Legborden afgekant

Hardboard

• Budgetvriendelijke legborden met bruine
eucalyptus hardboardplaat

Op zoek naarwinkelinrichting met
een warme uitstraling?

Uw plannenworden ons project

We maken graag met u kennis en luisteren
naar uwvisie en verwachtingen voor uw
project. U kan rekenen op meer dan 40 jaar
ervaring.

Opslag van lichte materialen

Ook voor winkelinrichting

Schoenenopslag

HOUTEN REKKEN
ALMAWOOD



HOUTEN
LEGBORDREKKEN
ALMAWOOD

STOCK SNEL
GELEVERD
SNEL

GELEVERD

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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Het multifunctionele metalen opbergsysteem Almametal is uitstekend geschikt voor een stijlvolle
inrichting van o.a. archief, magazijn en bibliotheek.

De troeven van metalen legbordrekken

• Ideaal voor opslag van archief en lichte lasten
• Eenvoudige montage en gemakkelijk aan te bouwen
• Modulair systeemmet groot gamma aan accessoires

Zet uw huiskleuren in de verf

METALEN LEGBORDREKKEN
ALMAMETAL

RAL 5015

RAL 1013

RAL 5018

RAL 7035

RAL 5010

RAL 9006

RAL 6011

RAL 7024

RAL 1004

RAL 9005

RAL 2004

RAL 9010

RAL 3000

SNEL
GELEVERD
SNEL

GELEVERD

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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Het gegalvaniseerde mobiele
rekkensysteem gaat naar de essentie van
mobiele opslag: weinig franjes, veel ruimte.

Waarom kiezen voor een
mobiele oplossing?

• Meer opslag in een beperkte ruimte
• Vormvaste onderstellen en het

uitgekiende railsysteem zorgen voor
een soepel verrijden van de wagens

• De ergonomische handwielen zorgen
voor een soepele verplaatsing van de
wagens, zonder veel spierkracht.

• Modulair systeemmet groot gamma
aan accessoires en aan te passen

• Gangpadvergrendeling en rubber
stootdoppen zorgen voor extra
veiligheid.

MOBIELE REKKEN
ALMAMOBILE
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GARDEROBEKASTEN
ALMALOCKER

SNEL
GELEVERD
SNEL

GELEVERD

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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VESTIAIREKASTEN

Vestiairekasten in alle maten en kleuren!
ideaal voor de veilige opslag van persoonlijke
materialen in kleedkamers, scholen,
ziekenhuizen, …

Waarom kiezen voor het
Almalockergamma?

• Uitgebreid gamma met een ruime keuze
aan kleuren en uitvoeringen.

• Ruim assortiment aan accessoires :
stofdaken, zitbanken, etc.

• Grote keuze aan sloten (cilinder,
hangslotsluiting, cijfersloten, muntsloten,
RFID-sloten, etc.)

• Flexibel en modulair. Eenvoudige
plaatsing

Branding & advertising

Mag het wat meer zijn? Speel dan met kleur
en design! Denk aan kasten in uw
huiskleuren of afgestemd op de
kantoorinrichting, bestickerde kasten
die ook dienst doen als publiciteitskanaal, …
enz.

Op zoek naar lockers op uwmaat?

Samen gaan we op zoek naar wat het best
aanleunt bij uw behoeften. Vinden we niets
in het standaardgamma? Dan denken we
graag na over een oplossing op maat.

Z-lockers
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Rekken voor een hygiënische opslag in
koelcellen, keukens, labo's ... Verkrijgbaar
in inox of geanodiseerd aluminium.

De troeven van de
Almacool-rekken?

• Stevige constructie, optimale
weerstand tegen corrosie

• Eenvoudig te reinigen
• Modulair systeem, flexibele indeling
• L- of U-opstelling zonder stapelverlies

REKKENVOOR HYGIENISCHE STOCKAGE
ALMACOOL

SNEL
GELEVERD
SNEL

GELEVERD

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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SNEL
GELEVERD
SNEL

GELEVERD

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP

Onze werktafels en werkbanken worden
geproduceerd met aandacht voor de
gebruiker. Van een eenvoudige werktafel
tot in hoogte verstelbare werkbanken ...

Waarom kiezen voor onze
werkbanken?

• Van budgetvriendelijke werktafel tot
duurzame werkbanken voor het zware
werk.

• Gelakte of gegalvaniseerde versie.
• Verschillende werkbladen, afgestemd

op uw noden.

WERKBANKEN ENWERKTAFELS
ALMABENCHES

Ook verrijdbaar
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De grootste keuze aan intern transport en
handlingmateriaal.

Safety first !

• Palletwagens, magazijnwagens,
plateauwagens, steekwagens,
bandenwagens, hefwagens, ... enz.

• Made in Germany: kwalitatief en
betrouwbaar

• Perfecte afwerking
• Top service. Snelle levering

INTERN TRANSPORT
ALMAHANDLING

MAGAZIJNBAKKEN
ALMABACS

Magazijnbakken, kunststof containers en
verpakkingen. Duurzame oplossingen voor
bedrijven, overheden en organisaties.

Vraag onze volledige catalogus!

• Van afvalbox tot wijnkist ... voor elke
toepassing het juiste product.

• Voor orderpicking, efficiënt
rangschikken van onderdelen,
stockeren, afvalverwerking, ... enz.

• Duizenden referenties van de hoogste
kwaliteit

• Snel leverbaar

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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TRAPPEN EN LADDERS
ALMASTAIRS

Voor een snelle en veilige bereikbaarheid
van uw materialen

Compleet gamma
magazijntrappen.

Door gebruik te maken van ladders en
trappen kan u optimaal gebruik maken
van uw beschikbare ruimte.

Van eenvoudige ladders, bordestrappen
tot magazijntrappen.

OPVANGBAKKEN
ALMASAFETY

Wanneer u gevaarlijke stoffen binnen wil
opslaan, moet u rekening houden met tal
van voorschriften om
bodemverontreiniging te voorkomen.

Het Almasafety-gamma
opvangbakken

Diverse oplossingen zoals gelakte en
verzinkte opvangbakken, lekbakken in
kunststof voor corrosieve producten,
vloeistofdichte werkvloeren,
palletstellingen voorzien van
opvangbakken, enz.

BESCHIKBAAR
IN DEWEBSHOP
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Almasy NV:
Europastraat 14 2321 Hoogstraten, België
+32 (0)3 317 04 20 • info@almasy.be •www.almasy.eu

Webshop: shop.almasy.eu

CONTACT


