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Over het bedrijf

De missie van Easy Systems is om er voor te zorgen dat wij dé aanspreekpartner zijn voor onze 
klanten in hun zoektocht naar interne transportsystemen, logistieke oplossingen en aluminium 
profielconstructies.
Dankzij de diversiteit aan standaard producten en oplossingen, aangevuld met een eigen team 
van engineers en ervaren techniekers, garanderen wij onze klanten de beste (technische en econ-
omische) oplossing. Zo verzorgen wij elke bestelling van offerte tot installatie ter plaatse. Ons 
aanbod reikt van eenvoudige systemen tot complete projecten.



Wij realiseren dat 

• alle te gebruiken middelen binnen hand-
bereik zijn;

• loop-, draai- en tilbewegingen worden 
geminimaliseerd of zelfs weggenomen; 

• allemaal op een zo klein mogelijke opper-
vlakte. 

Zo creëren wij meer efficiëntie op en rondom 
de werkplek(ken). Er is beduidend minder 
inspanning nodig voor dezelfde werkzaam-
heden. Door deze gestructureerde en veilige 
werkplek(ken) behouden uw medewerkers 
het overzicht.

Onze inpaktafels worden geconfigureerd 
vanuit een groot aantal modulaire compo-
nenten. Wij bieden onder andere solo-werk-
plekken aan voor één persoon en om ruimte 
te besparen ook duo-werkplekken voor twee 
personen. Deze inpaktafels kunnen volledig 
naar wens worden voorzien van een groot 
scala aan accessoires, denk bijvoorbeeld aan 
een PC-houder, diverse soorten dispensers of 
opbergladen. De benodigde accessoires zijn 
natuurlijk afhankelijk van de werkzaamheden 
die moeten worden uitgevoerd. Samen met u 
bekijken we graag welke accessoires u nodig 
heeft voor de optimale inrichting van uw in-
paktafel.

Efficiënt, economisch en ergonomisch Modulaire inpaktafels

Diversiteit aan werkzaamheden
Wij leveren werkplekken voor een diversiteit 
aan werkzaamheden, zoals: 

• In- en uitpakken; 
• In- en outbound werkzaamheden; 
• Eindcontrole en afmeldwerkzaamheden; 
• Montage werkzaamheden; 
• VAS en VAL werkzaamheden; 
• Assemblage werkzaamheden; 
• Bureau werkzaamheden. 

Maatwerk
Naast de modulaire inpaktafels leveren wij 
ook maatwerkoplossingen. Iedere logistieke 
operatie is anders en heeft te maken met zijn 
eigen materiaalstromen. Om een optimaal 
resultaat te kunnen behalen is het belangrijk 
dat uw inpaktafels hierop zijn afgestemd. Eén 
van onze product specialisten komt graag bij 
u langs om de processen binnen uw organisa-
tie te bekijken. Samen met u ontwikkelen we 
een maatwerkoplossing specifiek gericht op 
uw inpakafdeling.


