
Stalen kratten
Steel crates



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 een duurzame stalen kratten! 

Stalen kratten

Bij Alcomij leveren wij stalen kratten 

in diverse uitvoeringen en hoogtes. 

Hierdoor kunnen ze onder meer 

goed worden ingezet binnen de 

voedingsmiddelenindustrie voor de 

opslag en distributie van kunststof 

verpakkingen. 

Maximale belading

De stalen kratten zijn volbad verzinkt, 

stapelbaar en kunnen volledig worden 

gedemonteerd. Ze kunnen worden 

uitgevoerd met een deelbaar koprek. 

Hierdoor kunnen uw werknemers 

eenvoudig tot de bodem van het krat 

reiken. 

Dankzij onze slimme stapelrekken 

kunnen de stalen kratten in twee lagen 

worden verdeeld. Hierdoor kunnen 

de kratten maximaal worden beladen 

zonder de onderste laag producten te 

beschadigen. Ideaal voor een optimale 

beladingsgraad van uw vrachtwagens.

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 smart and durable steel crates! 

Steel crates

At Alcomij we supply steel crates in 

various versions and heights. Perfect 

for use within the food industry for 

the storage and distribution of plastic 

packaging. 

Maximum load

The steel crates are hot-dip galvanised, 

are stackable and can be dismantled 

easily. They can be equipped with 

a dividable top rack, enabling your 

employees to reach easily to the bottom 

of the crate. 

Our smart stackable racks, enable the 

crate to be divided into two layers. This 

means that the crate can be loaded to 

the maximum without damaging the 

bottom product layer. Ideal for your 

lorries’ optimum load factor.
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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.


