
Bedrijfsinrichting
Verhoog de efficiëntie van je 
magazijn en werkplaats



De (her-)inrichting van jouw werkplaats 
en/of magazijn is de basis van jouw  
bedrijf. Een doordachte inrichting  
verhoogt de efficiëntie van jouw  
magazijn en werkplaats.  

Een goed georganiseerd magazijn en bureau creëert 
tijdswinst, plaatsbesparing, efficiëntie en bovendien heeft 
het een positieve invloed op de werksfeer.  
Het is dan ook van groot belang dat dit vanuit de juiste 
kennis en met de juiste producten wordt ingericht. 

ERIKS adviseert en levert reeds jaren producten en 
oplossingen voor de juiste bedrijfsinrichting. ERIKS doet 
dat niet alleen op het vlak van producten, maar ook op het 
gebied van ergonomie, gebruiksvriendelijkheid en 
efficiëntie. 

Bij ERIKS kun je terecht voor deskundig advies over jouw 
(her-)inrichting. Wij maken een visueel ontwerp zodat 
duidelijk is waarover we praten. Wij begeleiden jouw 
project en nemen jouw planning geheel uit handen, 
inclusief de logistieke handling, montage en de installatie. 
Kortom, wij regelen alles voor jou van A tot Z. 

ERIKS biedt je: 

 � Een efficiënte (her-)inrichting van jouw bestaand of nieuw magazijn

 � Professioneel advies op maat

 � Ontwerp/visualisatie

 � Projectplanning  en -begeleiding

 � Advies en goederen voor opslag van gevaarlijke of mogelijk schadelijke stoffen

 � Creatie van een aparte ruimte (binnen of buiten) met behulp van kantoorunits of  
materiaalcontainers

 � Allerhande hulpmiddelen voor intern transport: laden, lossen, verplaatsen, ...

 � Webinars/opleidingen op maat

 � Uitgebreide audits van jouw bedrijf



Werkplaats- en magazijninrichting

 � Werkbanken, montagetafels, paktafels en RVS-meubilair

 � Kasten: schuifladenkasten, vleugeldeurkasten,  

zwaarlastkasten, garderobekasten, vakkenkasten,  

veiligheidskasten en NC-systemen

 � Stellingen: legbordstellingen, palletstellingen, 

zwaarlaststellingen, draagarmstellingen, 

en kabelhaspelstellingen

 � Stoelen, kleedkamerbanken en krukken

 � Veiligheid: aanrijbeveiliging, afbakeningspaaltjes  

met lint of ketting, schaarhekken en veiligheidsspiegels

 � Haspels: slanghaspels en kabelhaspels

 � Verlichting: looplampen, bouwlampen, zaklampen  

en  hoofdlampen

 � Systeemkasten, magazijnbakken en geperforeerde  

platen met toebehoren

 � Scheidingswandsystemen en machine-afscherming

 � Schaduwborden, 5S en schoonmaakartikelen

 � Vloermarkering, logistieke markering en hangsloten

Producten

ERIKS zorgt voor een veilige opslag  
van meetinstrumenten bij klant CFL
CFL, Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en ERIKS zochten samen naar een oplossing voor een 
veilig beheer van de dure en gevoelige meetapparatuur van CFL. Tot op heden hadden deze meetgereedschappen 
geen vaste plaats en bovendien waren ze vrij beschikbaar. Dit resulteerde dikwijls in lange zoektochten en onnodig 
tijdsverlies. Bovendien had CFL ook de wens geuit voor een compacte oplossing om op die manier meer ruimte te 
creëren in hun niet al te grote meetwerkplaats.  
 
ERIKS ging aan de slag om de ruimte in te richten in functie van materiaalbehoefte. Aan de hand van een 3D-tekening 
werd het magazijn praktisch ingedeeld en de ruimte optimaal benut. Via het Lista ladenwandsysteem werden  
alle kasten aangepast aan het materiaal dat de medewerkers van CFL dagelijks gebruiken. Deze oplossing van ERIKS  
heeft ervoor gezorgd dat alle meetapparatuur voortaan veilig opgeborgen kan worden en snel ter beschikking is.  
De meetwerkplaats heeft een professionele uitstraling gekregen en is door de compacte oplossing ruimer en  
overzichtelijker geworden.
 
Bijkomende troef: dankzij de uitgebreide kleurkeuze van Lista werd de opstelling in de kleuren van CFL geplaatst.







Milieu en veiligheid
 � Opvangbakken (vaten en IBC)

 � Vatenrekken

 � Containers: opslagcontainers, IBC-containers, containers 

voor gevaarlijke stoffen en afvalcontainers

 � Gasflessenopslag

 � Veiligheidstanks, veiligheidskasten en veiligheidskannen

 � Spill Control

 � Poetspapier, poetslappen en poetskatoen

 � Afvalbakken en afvalcontainers

 � Onderdelenreinigers

 � Reinigingsmachines: hogedrukreinigers, industriële  

stofzuigers, stoomreinigers, schrob-/zuigmachines,  

veeg-/zuigmachines en droogijsreiniging

 � Zeep en handdoeken (+dispensers)

 � Veiligheidssignalisatie en LoTo

Kantoorinrichting
 � Bureaus

 � Kasten: kantoorkasten, archiefkasten en vitrinekasten

 � Bureaustoelen 

hiteboards

 � Kapstokken

 � Sleutelkluizen

Buiteninrichting 
 � Materiaalcontainers

 � Ruimtemodules: werk- en kantoorruimtes

 � Stalling en overkapping

Intern transport
 � Klimmaterialen: ladders, trappen en steigers

 � Wagens: steekwagens, palletwagens, etagewagens, 

stapelaars en transportrolwagens

 � Heffen en hijsen: vatenhandling, takels, loopkatten,  

kranen, dommekrachten, lieren, kettingwerk,  

vacuümheffers en hijsstroppen en -banden

 � Hydrauliek: potkrikken en vijzels

 � Heftafels

 � Wielen: zwenk- en bokwielen en zwaarlastwielen



Services

Montageservice

ERIKS werkt hiervoor samen met een gespecialiseerde 
partner, die bij jou ter plaatse komt voor montage  
van legbordstellingen, palletstellingen, kabelhaspel- 
stellingen, langgoedstellingen en installatie van 
hekwerk & Lista ladenwandsystemen. 

Magazijninspecties

Magazijnstellingen moeten minimaal één keer per jaar 
worden geïnspecteerd. ERIKS werkt hiervoor samen 
met een gespecialiseerde keuringsinstantie die een 
nauwkeurige controle van jouw stellingen uitvoert.  
De algemene staat van de stellingen wordt gecontro-
leerd en mogelijks beschadigde onderdelen worden 
geïdentificeerd.
Na afloop van de inspectie ontvang je een uitgebreid 
rapport waarin eventuele opmerkingen en actievoor-
stellen toegelicht worden.  

Keuring van hef- en hijsmiddelen

Veiligheid heeft voorrang bij het gebruik van hef- en  
hijsmiddelen. Daarom is het wettelijk verplicht om  
hef- en hijsmiddelen bij zowel in gebruikname als 
periodiek te laten keuren. ERIKS werkt hiervoor samen 
met een erkende keuringsinstantie. Zij keuren al jouw 
hef- en hijsmiddelen, persoonlijke beschermings- 
middelen, klimmaterialen en antivaltoestellen. Na 
keuring volgt een keuringscertificaat.

VMI (Vendor Managed Inventory)

Wanneer je het beheer van jouw voorraden overlaat 
aan ERIKS heb je altijd de nodige werktuigbouw- 
kundige componenten ter beschikking in jouw eigen 
magazijn. Jouw administratie wordt drastisch vermin-
derd en de voorraad wordt afgestemd op het actuele 
verbruik. Een medewerker van ERIKS registreert het 
verbruik op regelmatige basis en vult deze aan op 
basis van vooraf bepaalde aantallen. Periodiek 
optimaliseert hij/zij het assortiment om in te spelen op 
eventuele veranderingen in behoeften en om zo de 
voorraadkosten te minimaliseren. 

Vending machines

Wil je een betere controle over de uitgifte van 
hardlopende verbruiksartikelen in jouw werkplaats? 
Dan bieden onze vending machines een uitkomst. 
PBM‘s zoals veiligheidshandschoenen en -brillen, maar 
ook boren en batterijen zijn artikelen die dagelijks 
nodig zijn en op voorraad moeten liggen en in de 
juiste hoeveelheden.

Door onze vending machines en de bijhorende 
software wordt de beschikbaarheid van jouw assorti-
ment optimaal en het verbruik inzichtelijk (per artikelen 
en verbruiker). Wij bieden maatwerk vending machines 
afgestemd op jouw verbruik, de waarde van de 
producten en uiteraard jouw persoonlijke wensen.

https://eriks.nl/nl/Services/Supply-Chain-Solutions/Vendor-Managed-Inventory/
https://eriks.nl/nl/Services/Supply-Chain-Solutions#Vending-machines
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