
Nona Storage Systems
Magazijnsystemen van vakmensen 
voor vakmensen. 
Advies en individuele oplossingen.



Nona Storage Systems
Van harte welkom bij Nona Storage Systems, een bedrijf 
in Leuven (centraal gelegen in België) dat gespecialiseerd 
is in het ontwerpen, leveren en installeren van 
magazijninrichtingen. Door onze jarenlange ervaring zijn 
wij in staat om voor u doeltreffende en kosteneffectieve 
opslagsystemen te ontwikkelen en te plaatsen waarmee u de 
beschikbare ruimte optimaal kunt benutten.

We leveren enkel kwaliteitsproducten die voldoen aan de 
strengste Europese normen. Daarbij krijgt u van ons heldere 
en praktische ondersteuning. Uw projecten worden steeds 
vakkundig bestudeerd door een professioneel technisch 
team, dat voor u de volledige technische berekeningen 
en tekeningen uitwerkt volgens zeer strenge Europese 
veiligheidsnormen.

Nona Storage Systems onderscheidt zich door:

Klantenservice en kwaliteit
• Verkoop van Duitse kwaliteitsproducten 
• Het volledig nakomen van de vooraf afgesproken 

leveringstermijnen
• Voortdurende, strenge kwaliteitscontrole (geen 

ontbrekende materialen, om vertraging en ergernis uit te 
sluiten)

• Ervaren tweetalige monteurs
• Flexibele dienstverlening aan de klant
• Vaste aanspreekpersoon met verantwoordelijkheid voor 

het totale project en direct bereikbaar via gsm
• Competitieve prijzen
Nona Storage Systems, uw competente en 
meedenkende partner, van ontwerp tot 
realisatie



Een woordje uitleg over onze 
partner
META Regalbau GmbH (www.meta-online.de) een 
toonaangevend merk in Europa en een onderdeel van de 
Joachim Loh Unternehmens Gruppe (www.jlu.de), een concern 
met diverse disciplines in de staalindustrie.

META is ruim 40 jaar actief als ontwerper en producent 
van efficiënte en flexibele opslagtechnieken en biedt een 
breed programma van magazijnstellingen voor industriële 
toepassingen.
META Regalbau GmbH und Co.KG voldoet aan Gütezeichen 
RAL-RG 614/1, RAL-RG 614/2, NEN-5051 en NEN-5052.

is TÜV-gekeurd en voeren het Geprüfte Sicherheit-certificaat
voldoet aan RAL–RG 614, op basis van de Europese richtlijnen 
FEM 10.2.02.
is DIN EN ISO-gecertificeerd en voldoet aan de richtlijnen van 
het BGR 234.
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Legbordstellingen

Breedvakstellingen

Welke opslagtoepassingen zijn mogelijk met dit systeem?
• Lichte goederen
• Kleine, losse onderdelen
• Kleine, verpakte goederen

Dit systeem is uitermate geschikt om toegepast te 
worden in alle branches, van kantoor tot industrie. Ze 
worden voornamelijk gebruikt wanneer er per artikel 
slechts kleine tot middelgrote hoeveelheden goederen 
voor orderverzameling beschikbaar gesteld worden. De 
bulkvoorraad is dan ook de grijpvoorraad. Met behulp van 
diverse accessoires, zoals verdeelschotten, creëert u extra 
vakken om kleinere grijpvoorraden op te slaan.

Welke opslagtoepassingen zijn mogelijk met dit systeem?
• Volumineuze goederen 
• Zware goederen

Breedvakstellingen zijn de beste keuze voor omvangrijke 
of zware goederen. Legbordbelastingen tot 600 kg en 
sectiebelastingen tot 4.600kg zijn zonder problemen 
haalbaar. Bovendien kan dit systeem goed gecombineerd 
worden met de andere systemen, zoals legbordstellingen met 
verdiepingen.

Draagarmstellingen

Etagevloeren



Palletstellingen

Draagarmstellingen

• Ladders met een uitzonderlijke metaaldikte van 2 mm vb 
85/20 breedte stijl 85 –dikte staal 2 mm

• Liggers met een uitzonderlijke metaaldikte van 2 mm vb 
100/20 hoogte ligger 100 mm –dikte staal 2 mm

• Zeer robuuste installatie die bij hoge belastingen weinig 
torsie vertoont 

• Zwaar eigen gewicht, een goede indicator van topkwaliteit
• Standaard verzinkte ladders, wat een zeer heldere aanblik 

oplevert in uw magazijn, ten opzichte van donkerblauwe 
kleuren

• Flexibel: naar wens aan te passen en zeer eenvoudig uit te 
breiden

• Onze palletstellingen zijn voorzien van het RAL-RG 614/2 
kwaliteitslabel.

Voor de opslag van langgoedmateriaal, plaatmateriaal, 
pakketten hout en ongelijkvormige goederen is met behulp 
van draagarmstellingen een perfecte oplossing mogelijk. 
Door de verschillende standaardtypes draagarmstellingen, 
elk met zijn specifieke maatvoering en draagvermogen, is 
er voor elke opslagvraag een pasklaar antwoord. Elk type 
draagarmstelling, of het nu gaat om zeer lichte of extreem 
zware belastingen, kenmerkt zich door gestandaardiseerde 
onderdelen met een perfecte afwerking. Elke gewenste 
hoogte, diepte, lengte of kleur is in overleg leverbaar. Elk 
systeem heeft bovendien een ruime keuze van toebehoren.



Etagevloeren

Montage

Met etagevloeren kunt u optimaal gebruikmaken van uw 
beschikbare ruimte en het oppervlak in uw stockeerruimte 
vergroten door extra niveaus te integreren. Zo creëert u 
extra opslagruimte of blijft het grondoppervlak vrij voor 
productieruimte of heftruckverkeer.

Het etagevloersysteem is uiterst doordacht en flexibel en 
wordt op uw maat gemaakt. Met een draagvermogen van 350 
tot 2.500 kg per m2 en een overspanning tot 12 meter, bent 
u zeker dat voor iedere vraag de juiste oplossing geboden 
wordt. De koudgewalste profielen bieden vele technische 
mogelijkheden. Via de systeemperforatie (honingraatgat) 
kunnen leidingen voor een sprinklerinstallatie of perslucht 
eenvoudig worden aangebracht.

Over flexibiliteit gesproken, Nona Consulting beschikt over 
zeer klantvriendelijke en tweetalige montagetechnici die uw 
installatie indien nodig ook voor of na de werkuren kunnen 
monteren, zelfs tijdens weekends en feestdagen.
Wij verrichten werkzaamheden in heel België en op verzoek 
van onze klanten ook ver daarbuiten. De montagetechnici 
beschikken over de modernste gereedschappen en 
apparatuur, waardoor zij in staat zijn om uw opdracht 
professsioneel en binnen de gestelde tijds- en 
kwaliteitsnormen uit te voeren.



Nona Storage Systems

Tel +32 (0)16 44 82 28
GSM: +32 (0)474 10 23 98 
Fax +32 (0)16 44 96 59
Wakkerzeelsebaan 12
3018 Wijgmaal
www.nona-storagesystems.be
epieters@nona-storagesystems.be

Erwin Pieters, onze expert 
in logistieke oplossingen 
informeert u graag, volledig 
vrijblijvend naar de optimale 
alsook de meest prijsgunstige 
oplossing voor het opslaan 
van goederen in uw bedrijf.

Hebben wij uw interesse gewekt?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!


