
 

 

Beste klant, 

De zomer loopt ten einde en het najaar komt in zicht. Daarom sturen we u deze nieuwsbrief met 

updates. 

BINNENKOMEND OCCASIEMATERIAAL 

  

Na de zomer verwachten we veel binnenkomend occasiemateriaal, telkens in zeer mooie staat. Dit 

gaat van palletstellingen van Polypal, Stow OP en VAMM-RACK tot Heavy Duty IPE-

draagarmstellingen.  

De verwachte materialen van Stow OP bestaan uit ladders van 5000mm en liggers van 2700mm en 

3300mm. Er is ook net veel Polypal-materiaal binnengekomen met ladders van 5000mm, 6500mm en 

7000mm hoog en liggers van 2700mm lang, in poederlak en in warme galva. Indien gewenst kunnen 

de hoogtes natuurlijk worden aangepast door ons. Daarnaast hebben we ook occasiemateriaal voor 

palletstellingen van ons eigen merk binnen met een hoogte van 5000mm en een diepte van 



 

 

1100mm, en een capaciteit van 16 ton. Hierbij ontvangen we ook zware VAMM-RACK liggers met 

lengte 3000mm en profielhoogte 160mm, met een capaciteit van 4500kg. 

Ook indien u op zoek bent naar een stevige occasie-draagarmstelling Heavy Duty IPE, kunnen we u 

binnenkort de volgende materialen aanbieden. Het aanbod bestaat uit bomen met een hoogte van 

5850mm tot 6000mm. De armen hebben een lengte van 1250mm. De as/as-afstand bedraagt 

1250mm of 1750mm. Vanzelfsprekend kunnen we deze occasie-materialen combineren met nieuw 

materiaal om een oplossing op maat te bieden. 

U kan zoals steeds ons huidig occasie-aanbod vinden op onze website: http://www.vamm-

rack.eu/nl/acties-transpaletten-stapelaars-handling-material.aspx 

PROJECT IN DE KIJKER 

Recent fuseerden de firma’s Bouwmaterialen Gedimat De Groote en houthandel ’t Houtboerke, met 

een nieuwe locatie in de industriezone Langerbrugge in Evergem. Die locatie kwam er nadat Gedimat 

De Groote nieuwe terreinen zocht ter uitbreiding van hun activiteiten en een partner vond in ’t 

Houtboerke. VAMM-RACK werd gevraagd om hun gezamenlijke magazijn op de meest efficiënte 

manier in te richten en een optimale opslag van hun materialen te garanderen. Om de volledige 

hoogte van het magazijn te benutten, opteerden we voor palletstellingen met een hoogte van 9,5 

meter. Zo werden er maar liefst 3780 palletplaatsen gecreëerd, waaronder een rij van meer dan 

100m lengte. Om houtplaten te stockeren, werd er tevens gekozen voor Heavy Duty CC 

draagarmstellingen met hoogtes van 9,5m en 10,5m. Tijdens de maanden juli, augustus en 

september zal VAMM-RACK de rekken installeren in het magazijn, zodat het gefusioneerde bedrijf 

met een volledig nieuw magazijn aan de slag kan na de zomer.  
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ACTIE: POLYPAL PALLETSTELLING 

 

Naast het nieuw binnenkomend materiaal bieden we ook een actie aan met occasiemateriaal van 

Polypal. We bieden meer dan 30 pakketten aan, bestaande uit grijze ladders en grijze liggers. We 

hebben deze in twee verschillende versies.  

Versie 1 bestaat uit: 

 8 x ladder 5000mm H x 800mm D (ook beschikbaar in 900mm diep) 

 80 x ligger 2400mm L – 2 ton capacity 

 40 x massieve houten vlonders 

 

Normale prijs: €1.880 excl. btw 

ACTIEPRIJS: €1.500 excl. btw (Prijs geldig AF depot Rochefort/Eeklo) 

Versie 2 bestaat uit: 

 8 x ladder 2500mm H x 800mm D (ook beschikbaar in 900mm diep) 

 40 x ligger 2400mm L – 2 ton capacity 

 20 x massieve houten vlonders 

 

Normale prijs: €980 excl. btw 

ACTIEPRIJS: €800 excl. btw (Prijs geldig AF depot Rochefort/Eeklo)  

BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. NIEUW MATERIAAL OP BESTELLING 

Op maandag 3 oktober sluiten wij onze bestellingen van nieuw materiaal dat niet uit stock leverbaar 

is. Wenst u uw materialen nog in 2016 geleverd te krijgen, dan moeten wij ten laatste 3 oktober uw 

bestelling ontvangen indien deze bestaat uit nieuwe materialen. 



 

 

Heeft onze nieuwsbrief uw interesse gewekt ? 

Contacteer ons via onderstaande link voor een vrijblijvende offerte: 

http://www.vamm-rack.eu/nl/contact.aspx 

 

 

VAMM-RACK SBS Burelen + toonzaal: Magazijn + atelier: 

T: +32 9 327 09 27 Sint-Laureinsesteenweg 10 Rue du Petit Granit 26 

F: +32 9 327 09 29 B – 9900 Eeklo B – 5580 Rochefort 

 

Klik hier als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. 

 

http://www.vamm-rack.eu/nl/contact.aspx
mailto:daan.r@vamm-rack.eu?subject=unsubscribe

