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Waarom 
Storeganizer?
De kost per vierkante meter minimaliseren en order picking 
op zo’n efficient mogelijk manier inrichten, zijn maar enkele 
van de huidige uitdagingen van warehouse management 
vandaag de dag. Pallet rekken werken goed voor snel 
roterende artikelen, maar kunnen leiden tot een groot 
verlies van ruimte voor kleine, traag-roterende items.

1Volgens een onderzoek uitegvoerd door de KU 
Leuven, België, 2013

40%  
in ruimte1

Innovatief opslag systeem 
Hier eist Storeganizer zijn plaats op. Dit innovatieve, 
compacte opslag systeem voorziet een slim fit oplossing dat 
ideaal is voor kleine, trage SKU’s

42%  
in looptijd 1

26% 
in order picking efficiëntie1

Gebaseerd op het concept van verticaal gestappelde, hoge 
kwaliteit pockets, die meerdere rijen diep zijn, minimaliseert 
Storeganizer de kost per vierkante meter. Het is zo ontwikkeld 
om kleine producten op te slaan in opgehangen kolommen 
van verticale pockets, die vervaardigd zijn uit flexibel & 
duurzaam gecoat textiel. Ondanks hun licht gewicht, kunnen 
deze kolommen tot 100 kg dragen met een 10-jaar garantie.

Plaats besparend
Storeganizer is de perfecte oplossing om 
ruimte in het rek op een kostefficiente 
manier in te richten. Gemiddeld wordt 
de order pick tijd gereduceerd met 42% 
zodat dit resulteert in een toename van 
26% in order picking productiviteit. 

Efficiënt
Aantal locaties
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Het universele oplsagsysteem en het modulaire design van de 
Storeganizer opposing laten een makkelijke installatie toe in zowel 
nieuwe als bestaande magazijnrekken. 

Modulair
Een Storeganizer oplossing concentreert 
een hoog aantal SKU’s op een plaats 
door verticaal te stapelen, zodat de totale 
benodigde ruimte geminimaliseerd wordt. 
Daardoor ontstaan er kortere looproutes 
die voor een hogere productiviteit zorgen.

De configuratie wordt zo opgesteld dat 
buigen en tillen tot een minimum beperkt 
wordt, door snellere en/of zwaardere 
producten bovenaan te stockeren.

Ergonomisch

Om verloren ruimte van kleine items 
op legborden tegen te gaan, slaat 
Storeganizer deze producten veel denser 
op door middel van verticale kolommen 
van pockets.

De kost-efficiënte, milieuvriendelijke en 
hoogwaardige Storeganizer pockets 
worden vervaardigd uit kwalitatief 
industrieel textiel. Door hun duurzame 
coating hebben deze flexibele pockets een 
garantie van 10 jaar.

Pockets

Textiel 

Zelden wordt er een ‘win-
win’ situatie gecreëerd 
met nieuwe producten. In 
dit geval waren er geen 
nadelen aan verbonden. 
Deze kolommen 
verhogen onze efficiëntie, 
elimineren de noodzaak 
om uit te breiden met 
extra rekken, expansie 
van het gebouw of 
het huren van externe 
locaties. Daarnaast 
verhoogt het de netheid, 
verlaagt het stress op 
werkvloer en imponeert 
qua leiderschap. We 
wouden dat we dit veel 
eerder hadden ontdekt.
Todd Bayless,  
Material Services Team Lead bij Rittal
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Storeganizer is een op maat gemaakte 
oplossing die onwtikkelt is voor alle opslag 
vereisten en is makkelijk aanpasbaar. 
Oplossing kunnen gemaakt worden in 
verschillende afmetingen, op basis van 
specificaties van de klant. Dit maakt het 
geschikt voor het opslaan van een breed 
scala product types. 

De textiele pockets kunnen tot vier rijen 
diep gaan en de de acherste rijen kunnen 
makkelijk bereikt worden door de lichte 
kolommen aan de voorkant met een 
simpele beweging naar links of rechts te 
verrollen.

Het modulaire design biedt een aantal 
personalisaties aan. Zo kan er makkelijk 
opgestart worden met een basis module 
om zo verder de oplossing op te schalen 
op basis van de bedrijfsbehoefte.

Custom fit 

Hoe werk het ? 

Onze diensten
Het opmeten & installeren van een Storeganizer oplossing in uw warehouse kan op zeer 
korte tijd gerealiseerd worden. 

Een Storeganizer expert kan u bijstaan om te bepalen welke producten er dienen 
opgeslagen worden door gebruik te maken van Storeganizer’s unieke Quantisizer 
software. Gebasseerd op deze uitkomst, kunnen pockets op maat gemaakt worden, 
perfect geoptimaliseerd aan de beschikbare ruimte en rekening houdend met de 
verschillende type producten. 

Dankzij de sterkte van het textiel, kunnen de Storeganizer pockets een levensduur van 
minstens 10 jaar aan.
Na installatie blijft een Storeganizer oplossing er even nieuw uit zien voor meerdere jaren . 
Ondernemers en CFO’s profiteren meerdere jaren van de voordelen van Storeganizer door 
de continue verbeteringen die het teweeg brengt.

Vergeleken met onze 
vorige systemen, 
besparen we 
dankzij Storeganizer 
minimum 90% zowel 
in vierkante als 
kubieke meters. 

Hilde De Meyer,  
System Administrator bij Gates

Ik wist niet dat er zo’n efficiënt systeem 
bestond om een ruimte beter te benutten 
voor extra opslag met de nodige flexibiliteit. 
We konden systeemtechnisch gewoon op 
dezelfde manier blijven werken, het vroeg 
geen aanpassing van onze medewerkers. Dat 
is een sterke aanrader om verder te gaan met 
Storeganizer.
Carlo Theunissen,  
Business Unit Manager bij H. Essers
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Storeganizer biedt het originele slim fit opslag systeem aan, het wordt hierbij 
gesteund door de Belgische verpakkingsexpert conTeyor. Al jaren is conTeyor 
dé referentie in verpakkingsoplossingen voor massa transport. Hun textiele 
oplossingen zorgen voor een vermindering van afval zoals folies, karton of 
plastic. Als spin-off biedt Storeganizer oplossingen aan het oplsaan van 
kleine items. Deze SKU’s worden gestapeld in pockets met beschermende 
eigenschappen die er voor zorgen dat producten veilig opgeborgen kunnen 
worden.  Als een kost effectieve en ecologische oplossing biedt Storeganizer 
zo een meerwaarde in de supply chain.
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