Ladingdragers
en logistieke
totaaloplossingen
voor horti en retail
Meer efficiency. Meer inzicht.
Meer innovatie. Zodat elke
schakel in uw supply chain klopt.

Van Vliet Horti – tel +31(0)297 231 723 – www.vanvlietcontainers.nl
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Van Vliet slaat
nieuwe wegen in
Sinds begin 2018 staat er een nieuw managementteam aan het roer. We zijn
nieuwe wegen ingeslagen met partner Scheybeeck. Wat we meenemen:
20 jaar expertise op het gebied van ladingdragers en logistieke vraagstukken.
Wat we toevoegen: kennis van en visie op supply chain management,
innovatie, transparante dienstverlening en een compleet pakket aan diensten
in logistiek en ladingdragers voor horti en retail.
•
•
•
•
•

Complete dienstverlening in logistiek en ladingdragers voor horti en retail
Marktleiderschap; 20 jaar expertise in ladingdragers en logistiek
Kennis van en visie op supply chain management en innovatie
Eigen wagenpark, werkplaats en productiefaciliteiten
Grote voorraad materieel en deskundige vakmensen

Bezoek onze website: www.vanvlietcontainers.nl
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Rolcontainers en
accessoires
Met van Vliet staat u altijd klaar voor nieuwe orders.
Bel ons voor pool management, handling services,
container transport en reparatie.
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DC CONTAINER
RETAIL QUALITY

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

OMSCHRIJVING
• Koud verzinkt
• Populieren multiplex gecoat 6 mm
• Nylon wielen
• 1800 mm palen / 30 gaten /

GEWICHT

•
•

Art. 10.1004

AFMETINGEN

12,7 - 13 kg

1,8 mm staal
Made in Holland
375 kg max

AFMETINGEN

OMSCHRIJVING
• Heet verzinkt
• Populieren multiplex gecoat 6 mm
• Nylon wielen
• 1800 mm palen / 30 gaten /

GEWICHT

•
•

MEDIUM QUALITY
Art. 10.1005

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

1,8 mm staal
Made in Holland
375 kg max

13,7 - 14 kg

BEST QUALITY
Art. 10.1003

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

18 - 19 kg (Heavy CC quality)

OMSCHRIJVING
• 2 mm staal
• Hoge kwaliteit hout
• Veel gebruikt voor interne
•
•
•
•
•
•

processen
Heet verzinkt
Berken multiplex gecoat 6,5 mm
Nylon PA wielen
1800 mm palen / 30 gaten /
2,5 mm staal
Made in Holland
450 kg max

DEENSE PLAAT
MEDIUM QUALITY

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•
•

Art. 20.2002

1275 mm (l) x 545 mm (b)

•

5-laags verlijmd populier multiplex
6 mm
Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
5 mm haak koud verzinkt
60 kg max

GEWICHT
4,1 kg

BEST QUALITY

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•
•

Art. 20.2001

1275 mm (l) x 545 mm (b)

•

5-laags verlijmd berken multiplex
6,5 mm
Lange lijsten 3 mm heet verzinkt
6 mm haak heet verzinkt
80 kg max

GEWICHT
5,75 kg
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1/2 DC CONTAINER (675)
Art. 10.1007

AFMETINGEN

675 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

OMSCHRIJVING
•
•
•

Koud of heet verzink of in kleur
gespoten (staal/hout)
PP wielen
1800 mm stangen / 30 gaten / 1,8 mm
staal
375 kg max

GEWICHT

•

1/2 DC PLAAT (675)

OMSCHRIJVING

10 - 11 kg

Art. 20.2004

AFMETINGEN

600 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

•
•
•
•

5-laags verlijmd populier
multiplex 6 mm
Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
6 mm haak koud verzinkt
50 kg max

2,15 kg

1/2 DC CONTAINER (715)
Art. 10.1008

AFMETINGEN

715 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

10,5 - 11,5 kg

1/2 DC PLAAT (715)
Art. 20.2005

AFMETINGEN

640 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

OMSCHRIJVING
•
•
•
•

Koud of heet verzinkt of in kleur
gespoten (staal/hout)
PP wielen
1800 mm stangen / 30 gaten / 1,8 mm
staal
375 kg max

OMSCHRIJVING
•
•
•
•

5-laags verlijmd populier
multiplex 6 mm
Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
6 mm haak koud verzinkt
50 kg max

2,3 kg
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ENKEL VERHUUR

CC CONTAINER
Art. 10.1001

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT
18 - 19 kg

MICRO CONTAINER
Art. 10.1009

AFMETINGEN

810 mm (l) x 610 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT
11 - 12 kg

MICRO PLAAT
Art. 20.2006

AFMETINGEN

800 mm (l) x 590 mm (b)

GEWICHT

OMSCHRIJVING
•
•
•
•
•
•

Heet verzinkt staal en berkenmultiplex
gecoat 6,5 mm
PA wielen
1800 mm palen / 30 gaten / 2,0 mm
staal
450 kg max
Met RFID-padlock en CC
Exclusief CC Platen

OMSCHRIJVING
•
•
•
•
•
•

Koud of heet verzinkt of in kleur
gespoten (staal/hout)
Nylon wielen
1800 mm stangen / 30 gaten / 2,0 mm
staal
1150 mm / 18 gaten / 1,8 mm staal
770 mm / 10 gaten / 1,8 mm staal
375 kg max

OMSCHRIJVING
•
•
•
•

5-laags verlijmd populieren
multiplex (6 mm)
Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
6 mm haak koud verzinkt
60 kg max

3,4 kg

PLASTIC HD MIRCO PLAAT

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

805 mm (l) x 600 mm (b)

•
•
•

GEWICHT

•
•

Art. 20.2017 (PP) Zwart

4,2 kg

PLASTIC HD MIRCO PLAAT
Art. 20.2018 (PE) Groen

•

Verstevigd (4 ribben)
Eenvoudig te reinigen
Hoogwaardige kwaliteit + een lange
levensduur
5 mm gegalvaniseerde haken
Leverbaar in diverse kleuren,
materiaalsoorten en indien gewenst
met uw logo en tekst. Deze opties zijn
alleen toepasbaar bij grote bestellingen.
140 kg max

AFMETINGEN

805 mm (l) x 600 mm (b)

GEWICHT
4,75 kg
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MAESTRO CONTAINER

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•

Art. 10.1011

1310 mm (l) x 1020 mm (b) x 1900 mm (h)

•

GEWICHT

•

36,6 kg

Heet verzinkt (staal / aluminium)
HD Rubber wielen & Koppelinrichting
& bevestiging van barcodes
1800 mm stangen / 30 gaten (zware
kwaliteit heet verzinkt) / 2,5 mm
600 kg max

MAESTRO PLAAT

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•
•
•

Art. 20.2007

1205 mm (l) x 1010 mm (b)

Volledig van Aluminium
6 mm haak
200 kg max
Past ook op de Holland container

GEWICHT
7,3 kg

HOLLAND CONTAINER

OMSCHRIJVING

Art. 10.1701

•

AFMETINGEN

•

1320 mm (l) x 1020 mm (b) x 2100 mm (h)

•

GEWICHT
55 kg

•

HOLLAND PLAAT

Thermisch verzinkte stalen basis, stalen
geperforeerde plaat
Heavy Duty TPR 125 mm (2 x zwenk &
2 x bok)
Thermisch verzinkt / 1990 mm / 2 mm
koudzink / 33 gaten
Rek, poedercoating in elke RAL-kleur,
barcodelabels, toevoeging bedrijfsnaam,
andere wielsoorten

OMSCHRIJVING

Art. 20.2012

•
•
•
•
•

AFMETINGEN

1205 mm (l) x 1010 mm (b)

GEWICHT

Bedrijfsnaam gegraveerd in het blad
Volledig aluminium
6mm haak
200 kg max
past ook op de maestro container

7,3 kg

PATENT PENDING

MAXI CONTAINER

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•
•

Art. 10.1019 (CONTAINER)
Art. 20.2019 (PLAAT)

1240 mm (l) x 1020 mm (b) x 2350 mm (h)

GEWICHT

•
•

Heet verzinkt (staal / hout)
Nylon wielen (PA), 250 kg per wiel
1 onderstel / 2 platen / 4 stangen HZ /
4 stangen RAL
18% efficiënter in transport (26 per FTL)
Plaat 200 kg max

63,5 kg
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CC EURO CONTAINER

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•
•

Art. 10.1012

810 mm (l) x 608 mm (b) x 1850 mm (h)

GEWICHT

•

Heet verzinkt (staal)
Bestand tegen temp. tot -25 C + 80 C
1100 mm stangen / 21 gaten (hoge
kwaliteit, heet verzinkt)
450 kg max

22,6 kg (incl. 4 stangen)

CC EURO PLAAT

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•
•

Art. 20.2008

804 mm (l) x 602 mm (b)

Heet verzinkt (staal)
Mesh wire
125 kg max

GEWICHT
3,4 kg

DC CONTAINER ONE WAY
Art. 10.1004DISP

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

36,5 kg (incl. 4 stangen)

OMSCHRIJVING
•
•
•
•
•
•
•
•

DC PLAAT ONE WAY
Art. 20.2003DISP

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b)

Wegwerpbaar, perfect voor eenmalig
gebruik. Verstelbaar in hoogte,
lichtgewicht.
Gepoedercoat stalen basis, 4 mm
geperst hout
Alleen verkoop
80-100-125 mm PP (Polypropyleen),
2 x zwenk & 2 x bok wiel
Gepoedercoat / 1800 mm / 0,8 mm
staal
Overige stangen en wiel types
beschikbaar in elke RAL kleur.
In elke gewenste RAL kleur
Ook beschikbaar in europallet
formaat en retail formaat (800x600)

OMSCHRIJVING
•
•

Gepoedercoate gebogen plaat, 4 mm,
geperst hout
In elke gewenste RAL kleur
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MICRO CONTAINER ONE WAY
Art. 10.1009DISP

AFMETINGEN

805 mm (l) x 605 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

25,5 kg (incl. 4 stangen)

OMSCHRIJVING
•
•
•
•
•
•

MICRO PLAAT ONE WAY
Art. 20.2006DISP

AFMETINGEN

800 mm (l) x 600 mm (b)

GEBRUIKT

OMSCHRIJVING
•
•

Gepoedercoat gebogen plaat, 4 mm
geperst hout
In elke gewenste RAL kleur

KOOIKAR (2100)

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

1330 mm (l) x 1030 mm (b) x 2100 mm (h)
3 zijden gesloten door middel van rekken

•
•
•
•

KOOIKAR (2400)

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

1330 mm (l) x 1030 mm (b) x 2400 mm (h)
3 zijden gesloten door middel van rekken

•
•
•
•

DISPLAY CONTAINER

OMSCHRIJVING

Art. 10.1017

Art. 10.1018

Art. 50.4500

AFMETINGEN

•

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 2280 mm (h)

GEWICHT
48 kg/box
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Wegwerpbaar, perfect voor eenmalig
gebruik. Verstelbaar in hoogte,
lichtgewicht.
Gepoedercoat stalen basis, 4 mm geperst
hout
Alleen verkoop
80-100-125 mm PP (polypropyleen) 2 x
zwenk & 2 x bok
Gepoedercoat / 1800 mm / 0,8 mm staal
Overige stangen en wiel types
beschikbaar in elke RAL kleur.

•
•

Heet verzinkt (staal/mesh wire/hout)
Zware uitvoering zwenkwielen
Incl. 2 platen
Nieuwe kooikarren alleen op verzoek,
anders gebruikte karren leverbaar uit
voorraad.

Heet verzinkt (staal/mesh wire/hout)
Zware uitvoering zwenkwielen
incl. 2 platen
Nieuwe kooikarren alleen op verzoek,
anders gebruikte karren leverbaar uit
voorraad.

De ideale oplossing voor het
presenteren van uw goederen.
Opvouwbaar en verpakt in een
kartonnen doos.
Complete set met DC-basis, palen,
constructie en dekzeil.
Exclusief platen.
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MESH WIRE CONTAINER

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•
•
•

Art. 10.1020

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

Volledig heet verzinkt (3,5 mm staaldraad)
Nylon (PA) wielen
Inclusief 4 palen van 1800 mm
450 kg max

GEWICHT
17 kg

MESH WIRE PLAAT
Art. 20.2020

AFMETINGEN

1275 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

OMSCHRIJVING
•
•
•

Volledig heet verzinkt (3,5 mm staaldraad /
3,0 mm lijsten / 6,0 mm haken)
Geschikt voor de Mesh wire container, DC
Container en CC Container
150 kg max

7,5 kg

HEAVY DUTY PLAAT
Art. 20.2011

AFMETINGEN

1275 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

OMSCHRIJVING
•
•
•

Volledig heet verzinkt (3,0 mm stalen frame /
6,0 mm haken)
6,5 mm 5 laags multiplex met beschermde
film coating
Geschikt voor de Mesh wire container, DC
Container en CC Container
Wordt vaak gebruikt voor zware ladingen
200 kg max

8,75 kg

•
•

PLASTIC HD PLAAT

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

•
•
•
•
•
•

Art. 20.2013 (PE) 6,5 kg / Groen
Art. 20.2010 (PP) 5,65 kg / Zwart

1275 mm (l) x 545 mm (b)

EMMER PLAAT
Art. 20.2038

AFMETINGEN

1275 mm (l) x 545 mm (b)

Verstevigde PE plaat 5 ribben / max. 175 kg
Verstevigde PP plaat 2 ribben / max. 80 kg
Eenvoudig te reinigen
Hoogwaardige kwaliteit + lange levensduur
5 mm gegalvaniseerde haken
Beschikbaar in verschillende kleuren,
optioneel logo en tekst. Alleen voor grote
orders.

OMSCHRIJVING
•

De sterke emmer houder voor uw CC’s en
DC’s. Gemaakt van massief en heet verzinkt,
gegalvaniseerd staal.

GEWICHT
7,76 kg
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FLEX PLAAT ½

OMSCHRIJVING

Art. 20.2015

•

AFMETINGEN

630 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

•
•
•

5-laags verlijmd populier
multiplex 6 mm
Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
6 mm haak koud verzinkt
45 kg max

3,05 kg

FLEX PLAAT ¾

OMSCHRIJVING

Art. 20.2016

•

AFMETINGEN

890 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

•
•
•

5-laags verlijmd populier
multiplex 6 mm
Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
6 mm haak koud verzinkt
45 kg max

3,55 kg

VERTICALE PLAAT
Art. 20.2031 - lang
Art. 20.2032 - kort

AFMETINGEN

1195 mm (l) x 455 mm (b) - lang
440 mm (l) x 455 mm (b) - kort

OMSCHRIJVING
•
•
•

Stalen haken 4 mm > 6 mm
6,0 mm 5 laags multiplex met
beschermde film coating
Vaak gebruikt ter voorkoming van
transport schade aan groenteplanten

GEWICHT

2,1 kg - lang
1,2 kg - kort

OPZETSTUK
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Art. 30.3001

Art. 30.3002

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

390 mm (lengte)
Gegalvaniseerd staal
200 grams
50 stuks per bundel
7 gaten

660 mm (lengte)
Gegalvaniseerd staal
240 grams
50 stuks per bundel
13 gaten

Art. 30.3005

Art. 30.3006

Art. 30.3007

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING WIKKELSTOK

OMSCHRIJVING WIKKELSTOK

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

460 mm (lengte)
Plastic (zwart)
100 grams / 75 stuks per doos
9 gaten

450 mm (lengte)
Plastic (zwart)
80 grams / 150 stuks per doos
Alleen voor
verpakkingsdoeleinden

715 mm (lengte)
Plastic (zwart)
140 grams / 170 stuks per doos
Alleen voor
verpakkingsdoeleinden
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KUNSTSTOF FIXATIE DOP

KUNSTSTOF BESCHERM DOP

•

•

Art. 30.3104

Art. 30.3103

90 / DOOS

Bij het stapelen van opgebouwde DC/CC containers is de
veiligheid erg belangrijk. Om incidenten en ongevallen te
voorkomen heeft Van Vliet deze innovatie geïntroduceerd.
Het kunststof stapelblokje zorgt ervoor dat de piramide
aan vier kanten is opgesloten wanneer het onderstel op de
stangen wordt gestapeld.

650 / DOOS

De stangen die gebruikt worden voor de containers
kunnen aan de uiteinden scherpen randen hebben.
Om klanten in winkels hiertegen te beschermen kunt
u deze kunststof veiligheidsdop op de stang plaatsen.

WATERPLAAT
Art. 20.2080

De waterplaat past op elk type Deense plaat. De
plaat is van degelijke zware kwaliteit en garandeert
jarenlang gebruiksgemak.

GEWICHT
2,12 kg

STANGEN

1,80M

1,80M

1,15M

0,77M

Heet verzinkt

Koud verzinkt

Koud verzinkt

Koud verzinkt

Lengte

1800 mm

1800 mm

1150 mm

770 mm

Dikte

2,5 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

# gaten

30 gaten

30 gaten

18 gaten

10 gaten

Gewicht

3,4 kg

2,3 kg

1,5 kg

1 kg

Verpakking

200 stuks

200 stuks

200 stuks

200 stuks

Art.

40.3024

40.3021

40.3022

40.3023

Oppervlakte
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ACCESOIRES
WIELEN
BOK WIEL NYLON

ZWENK WIEL NYLON

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

•
•

•
•

Art. 60.3021

•
•

Middelzwaar (PA) Nylon bok wiel
Ø 125 mm / H = 155 mm /
afstand gaten 60 mm x 80 mm
Wielbreedte = 38 mm
150 kg per wiel (450 kg per
kar max)

Art. 60.3020

•
•

Middelzwaar (PA) Nylon zwenk wiel
Ø 125 mm / H = 155 mm / afstand
gaten 60 mm x 80 mm
Wielbreedte = 38 mm
150 kg per wiel (450 kg per kar max)

BOK WIEL RUBBER

ZWENK WIEL RUBBER

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

•

•

Art. 60.3010

•

•
•

Middelzwaar blauw rubber
bok wiel
Ø 125 mm / H = 155 mm /
afstand gaten 60 mm x 80 mm
Wielbreedte = 38 mm
150 kg per wiel

Art. 60.3011

•

•
•

Middelzwaar blauw rubber
zwenk wiel
Ø 125 mm / H = 155 mm / afstand
gaten 60 mm x 80 mm
Wielbreedte = 38 mm
150 kg per wiel

ZWAAR TPR-BOKWIEL

ZWAAR TPR-ZWENKWIEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

BOK WIEL PP 125

ZWENK WIEL PP 125

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Art. 60.3019

•
•
•
•

Wiel van Ø 125 mm – 42 mm breed
Plaatbevestiging 85 x 70 mm
1860 gram
375 kg per wiel

Art. 60.3008

•
•
•

Art. 60.3018

•
•
•
•

Wiel van Ø 125 mm – 42 mm breed
Plaatbevestiging 85 x 70 mm
1860 gram
375 kg per wiel

Art. 60.3009

Standaard PP-wiel
Ø 125 mm
125 kg per wiel

•
•
•

Standaard PP-wiel
Ø 125 mm
125 kg per wiel

Andere type wielen beschikbaar, neemt u contact op met ons voor meer informatie.
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Expertise en innovatief
in lading dragers
Bij vernieuwende concepten horen dito ladingdragers en logistieke
oplossingen. Wij denken mee, ontwerpen, testen en produceren. Met
Van Vliet haalt u 20 jaar expertise in ladingdragers en logistiek in huis.
Van Vliet staat voor innovatie, kwaliteit en transparantie. Met ons
complete pakket aan dienstverlening leveren we maatwerk.

Voordelen van onze services
•
•
•
•
•

Kwaliteit: 20 jaar ervaring
Innovatie: eigen R&D afdeling
Transparantie: altijd up-to-date inzicht in uw transacties
Totaal service pakket
Maatwerk
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Contact gegevens
Van Vliet Horti
Rietwijkeroordweg 33
1432 JG Aalsmeer
Nederland
T: +31 297 23 17 23
F: +31 297 32 11 30
info@vanvlietcontainers.nl
www.vanvlietcontainers.nl
Een uitgave van Van Vliet Horti. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Juni 2019.
A publication of Van Vliet Horti. Subject to errors and modifications. June 2019.
Eine Publikation von Van Vliet Horti. Vorbehaltlich von Fehler und Änderungen. Juni 2019.
Une publication de Van Vliet Horti. Sous réserve d’erreurs et modifications. Juin 2019.
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