Gereedschapskooi®
De all-in-service van STORCH

Eenvoudig. Veilig. Efficiënt.
Aankoop- en organisatieservice
Artikelen kiezen op maat
Meteen ter beschikking
Continue controle dankzij verbruiksstatistieken

De gereedschapskooi®
De pientere magazijnservice
van STORCH

Veilige en vergrendelbare
gereedschapskooi®

De all-in-service voor uw
gereedschapsmagazijn
Gedaan met zoeken naar gereedschap. Met
de gereedschapskooi van STORCH® hebt u
uw gereedschap, afplak- en afdekmateriaal
altijd binnen handbereik en helemaal afgestemd op uw behoefte. U bepaalt zelf wat
en hoeveel er altijd ter beschikking moet zijn.
Dat doet u natuurlijk bij voorkeur samen met
uw externe adviseur van STORCH. Hij zorgt
er ook graag voor dat uw gereedschapsmagazijn altijd goed is uitgerust.

Heel eenvoudig:
Op die manier hebt u in uw gereedschapskooi van STORCH® altijd alles op voorraad
wat u in uw bedrijf en op uw bouwwerf
nodig hebt. Werkonderbrekingen, verloren
gereedschap en geïmproviseerde noodoplossingen zijn voor eens en altijd verleden tijd.
De aankoop en de organisatie van uw
gereedschap is voortaan onze zorg en u
wint op die manier productieve werktijd.
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Gereedschapskooi®
monteren

De gereedschapskooi van STORCH® biedt u heel wat voordelen:

Meer tijd

Alles bevindt zich altijd op zijn plaats. Geen tijdverlies, omdat er weer eens
gereedschap ontbreekt, omwille van ongeplande aankopen en door geïmproviseerde
noodoplossingen. U wint dus tijd voor productief werk.

U beslist waarmee uw gereedschapskooi® wordt gevuld. Uw adviseur van de externe
dienst van STORCH helpt u bij de keuze van het juiste assortiment voor uw vestiging.

Veilig
opgeborgen

U kunt de kooi veilig afsluiten.

U krijgt de gereedschapskooi® in de maten die u verkiest.
De kooi kan in stappen van een meter naar believen worden uitgebreid.

Minder magazijnonderhoudskosten
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Eenvoudig
aanvullen

De kosten voor de kooi zijn voor ons. Als u een leenovereenkomst met ons afsluit,
geniet u enkel de voordelen van de gereedschapskooi®.

Indien u dat wenst, zorgen wij naast de aankoop ook nog eens voor de organisatie
van uw gereedschapsmagazijn. Uw adviseur van de externe dienst van STORCH
vult zelfstandig uw gereedschapskooi® volgens uw orderlijst.

Samen behoefte
bepalen

Montage- en
basisuitrustingsservice

U hebt steeds controle over de voorraad. Op die manier kunt u uw gereedschap
en uw materiaal tijdig bijbestellen vooraleer uw voorraad onder het minimum daalt.

Met uw individuele bestellijst kunt u snel en eenvoudig bijbestellen.

Geen kosten
voor de kooi

Plaats besparende modulaire
oplossing

U koopt slechts zoveel als u in de kooi kunt opbergen en vermijdt
op die manier dure overtollige voorraad.

De montage en de eerste vulling van de kooi worden voor u overgenomen
door de adviseur van de externe dienst van STORCH.

Continue
controle

Individuele
bevoorrading
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Gereedschapskooi®
vullen
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Minimum- en
maximumvoorraad
vastleggen

All-in-service
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Automatisch
bijbestellen

De gereedschapskooi van STORCH®:
Het gereedschapsmagazijn op maat met
all-in-service van STORCH

Art.-Nr.

Benaming

Afmetingen

97 56 47

2 m gereedschapskooi met hekwerk

202 x 233 x 57 cm

97 56 45

1 m gereedschapskooi met hekwerk

104 x 233 x 57 cm

®

®

De kleinste gereedschapskooi® is 1 meter breed en
kan naar believen worden
uitgebreid met stappen
van een meter.
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Voor alle vragen met betrekking
tot de gereedschapskooi® staat uw
adviseur van de externe dienst van
STORCH ter beschikking. Hij noteert
graag uw bestelling van de kooi.

