
Stapelwagens
Flower trolleys



Wij zijn een betrouwbare, innovatieve 

en onafhankelijke partner die snapt 

wat belangrijk is in de relatie tussen 

kassenbouwer en kweker. Dat maakt 

dat we bij Alcomij al sinds 1969 doen 

waar we goed in zijn: het ontwikkelen 

en produceren van onder andere 

moderne aluminium stapelwagens! 

Aluminium stapelwagens 

Al ruim 35 jaar ontwikkelen en 

produceren wij bij Alcomij aluminium 

stapelwagens. We hebben aan de wieg 

gestaan van de ontwikkeling van de 

veilingkarren voor FloraHolland. Met 

als resultaat dat al onze lichtgewicht 

stapelwagens door alle bloemen-, 

plantenveilingen worden gebruikt 

voor efficiënt transport van miljoenen 

bloemen en planten binnen deze 

distributiecentra. Inmiddels zijn wij bij 

Alcomij marktleider op het gebied van 

aluminium stapelwagens en leveren 

we deze maatwerk wagens ook steeds 

vaker aan de meer industriële en AGF 

gerelateerde partijen. 

Uitstekende rijeigenschappen

Een groot voordeel van onze 

aluminium stapelwagen is de gebruiks-

vriendelijkheid. Het lichtgewicht 

aluminium ontwerp maakt dat de 

stapelwagen zeer goed hanteerbaar 

is. Daarnaast is de wagen eenvoudig 

deelbaar en be-schikt het dankzij de 

zeer duurzame zwenk- en bokwielen 

over uitstekende rijeigenschappen. 

Kortom, de stapelwagen van Alcomij is 

een kwalitatief hoogwaardig product 

welke gekenmerkt wordt door een 

lange levensduur en een optimaal 

rijgedrag. 

De overige voordelen van aluminium 

stapelwagens op een rijtje:

 ■ Ontwikkeld naar wensen van de 

klant

 ■ Geheel uit aluminium opgebouwd 

en daardoor uiterst licht en 

handelbaar

 ■ Uitstekende rijeigenschappen, 

duurzame zwenk- en bokwielen

 ■ Leverbaar met veel opties zoals 

anti-diefstalkabels, opzetrekken en 

brievenklemmen

We are a reliable, innovative and 

independent partner that understands 

what is important in the relationship 

between the greenhouse constructor 

and grower. At Alcomij we’ve been 

playing to our strengths since 1969: 

developing and manufacturing products 

such as modern aluminium flower 

trolleys! 

Aluminium flower trolleys 

We have been developing and 

producing flower trolleys at Alcomij for 

over 35 years. We were involved in the 

development of the flower trolleys for 

FloraHolland. This resulted in all our 

lightweight flower trolleys being used 

by all flower and plant auction houses 

for efficient transport of millions of 

flowers and plants at these distribution 

centres. Alcomij is now market leader in 

aluminium flower trolleys and we are 

also supplying these customised flower 

trolleys more frequently to other parties 

in industry and the potato, vegetable 

and fruit sector. 

Excellent manoeuvrability

A significant advantage of our 

aluminium flower trolleys is their user-

friendliness. The lightweight aluminium 

design ensures that the flower trolleys 

are easy to handle. The flower trolleys 

can also be separated easily and the 

durable swivel and fixed castors ensure 

excellent manoeuvrability. 

In short, the Alcomij flower trolley is 

a high-quality product, characterised 

by a long service life and optimum 

manoeuvrability. 

The other advantages of aluminium 

flower trolleys:

 ■ Developed according to the 

customer’s requirements

 ■ Manufactured entirely from 

aluminium, which makes them 

extremely lightweight and easy to 

handle

 ■ Excellent manoeuvrability, durable 

swivel and fixed castors

 ■ Available with many options, 

including anti-theft cables, racks and 

binder clips
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Alcomij BV

Hagemanstraat 66 

2691 WR  ‘s-Gravenzande

Netherlands

T + 31 (0)174 44 53 00

E info@alcomij.com

I www.alcomij.com

Visit our website for an overview of our certificates.

Alcomij BV is part of the Hordijk Group.


