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Verboden
de werf te 

betreden!

Het Technicon assortiment kantoor- en bedrijfsuitrustingen, nu online bestellen via onze webshop.

Ons productportfolio is uitgebreid met 33.000 artikelen voor bedrijf, magazijn en kantoor

Kayersdijk 151 – 7332 AR Apeldoorn
Postbus 131 – 7300 AC Apeldoorn
Telefoon  055-5331666
Fax  055-5335880
E-mail  info@technicon.nl
Internet  www.technicon.nl

Ook uw leverancier voor : Gereedschappen - Kogellagers - Machines - Staaldraad - persklemmen - LEMP 1000V gereedschap  

Transportmiddelen
Steekwagens, transport-
rollers, platformwagens, 
tafel- en etagewagens, bak-
wagens, speciale wagens

Stellingen
Kantoor- en archiefstelling en, 
magazijnstellingen, breed-
vakstellingen, palletstellingen, 
draagarmstellingen, verticale 
stellingen, platenstellingen, 
stelling accessoires

Reiniging en afvalver-
zameling
Handmatige reiniging, 
machinale reiniging, 
outdoorreiniging, schoen-
verzorging, winterdienst, 
afvalverwijdering

Werkplekuitrusting
Werkplaatsstoelen, 
montage tafels, werkbanken, 
gereedschapsopslag, werk-
plekaccessoires

Personeel- en kleed-
ruimtevoorzieningen
Personeelruimtevoor  ziening-
en, Kleedkamerinrichting, 
gar de robekasten, vakken-
kasten, sanitaire voorziening-
en, EHBO voorzieningen

Kantooruitrusting
Interne bewegwijzering, 
infor matiestandaards, 
presentatiemiddelen, 
scheidingswandsystemen, 
kantooruitrusting, kantoor-
machines

Kantoor- en ordner-
kasten
Kastprogramma's, laden- en 
uit schuifkasten, veiligheids-
kasten

Kantoorinrichting
Meubilair voor de receptie, 
aparte bureau's, bureau- en 
kantoormeubelprogramma's, 
bijzetmeubels

Fabriekshallen- en 
terreininrichtingen
Multifunctionele cabines, 
magazijninrichtingen, afba-
kening en verkeer, buiten-
meubilair, omheiningen

Stoelen en tafels
Kantinemeubilair, zitmeubels, 
tafelcombinaties, draaistoelen

Verpakking en ver-
zending
Verzendmateriaal, pakma-
terialen, verpakkingstech-
niek, verzenduitrusting, 
weegschalen

Trappen, ladders en 
steigers
Trappen en opstappen, 
werk platforms, ladders, 
speciale ladders, platform-
trappen en brugconstructies, 
steigers

Veiligheidssignalering 
op de werkplek

Materiaal- en gereed-
schapskasten
Aparte kasten, materiaal-
kasten, systeemkasten, 
gereedschapskasten, laden-
kasten

Opslag- en 
transportbakken
Bakken voor kleine onderde-
len, normbakken, vloeistof-
bakken, bakken met grote 
capaciteit, metalen bakken, 
pallets en pallettoebehoren, 
baksignalering

Milieuzorg
Inpandige opslag van 
gevaarlijke goederen, opslag 
van gevaarlijke stoffen in 
werkruimtes, uitpandige 
opslag van gevaar lijke 
goederen, vat- en con tainer-
handling, tanks, ongevallen 
met gevaarlijke goederen

Hef- en Hijsapparaten
Palletwagens, hefapparaten, 
stapelaars, tochtdeuren, 
vracht wagenbelading, hef-
tafels, kranen, hefmiddelen, 
hijsmiddelen

Transporttechniek
Wielen en rollen, transport-
banen, transportbanden


