
Lentekriebels?!
LogistiekOnline  
staat voor u klaar!
Met de lente voor de deur begint het bij iedereen 
weer te kriebelen. Mensen komen in actie en wil-
len bestellen. Dat transport ondersteunen wij met 
handige, duurzame en praktische transport(hulp-)
middelen. Doe uw voordeel! Bestel online!

Doe uw voordeel met onze  
online-aanbiedingen in deze 
folder. Kijk voor nog meer aan-
biedingen in onze webshop.

www.logistiekonline.nl

69802

Nestbare draai- stapelbak  
600x400x400mm - geperforeerd 
met 2 open handvatten
- Inhoud 70 liter
- Stapelbaar en Nestbaar
- Ruimtebesparend
- Geperforeerde bodem  
 en wanden
Prijs per stuk van 17,99 voor 

E	14,39

SUPER
ONLINE
VOORDEEL

74503

Professionele Prestar  
Plateauwagen 740x480mm  
Draagvermogen 150kg - Super stil
- Inklap-mechanisme beschermt tegen stoten
- Hoge kwaliteit geruisloze wielen
- Voorzien van anti-sliplaag en rubberen bumpers
-  Voorzien van knelbeveiliging om verwondingen  

te voorkomen
Prijs per stuk 

E	109,99 

Draagvermogen 
150 kg

LENTE
KNALLER

Online 
bestellingen 

boven € 250,- 

(excl. BTW) 

GRATIS 
bezorgd
in Nederland

10% extra voordeel  

bij uw online bestelling  

(onder vermelding  

kortingscode: Lenteknaller18)

65202

Nestbare en stapelbare  
dekselkist 
Voor meer info zie achterpagina
Prijs per stuk 

E	10,99



www.logistiekonline.nl

48149

Zwenkwiel geremd  
125mm diameter met  
kogellager - PA / Rubber
- 200kg draagvermogen
- Temperatuurbereik -16°C tot +80°C
- Zeer goed geluidsdempend
- Voorzien van kogellager
Prijs per stuk 

E	9,99
20210
Kunststof lekbak  
1200x800x175mm met rooster 
100 liter inhoud
- Kan gebruikt worden zonder rooster
- Voorzien van handvatten en inspectiegaten
- Stapelbaar
-  Voldoet aan Internationale regelgeving
Prijs per stuk 

E 159,99 

15800HTKD

Eenmalige  
lichte houten pallet 
1200x800x120mm 
- 4-weg pallet
- Lichtgewicht euroformaat pallet
- ISPM15 behandeld
- Hoge kwaliteit hout
Prijs per stuk 

E	8,99

11852

Nieuwe EPAL europallet 
1200x800x144mm
- Geschikt voor pooling
- ISPM-15 behandeld
- Zwaar draagvermogen
-	 EPAL	gecertificeerd
Prijs per stuk 

E	14,99

28873

Zware kunststof pallet 
1200x1000x150mm - 
open dek
- Design bestaat uit een geheel
- Geschikt voor middelzware belasting
- Racking draagvermogen 300kg
- Goede prijs-kwaliteit verhouding
Prijs per stuk 

E	24,69

66103

Kunststof palletbox 
1200x1000x760mm - 
3 sledes, gesloten  
zijwanden en bodem
- Ideaal voor opslag en transport
- Gemaakt van HDPE
- Geschikt voor voedingsindustrie
- Mogelijkheid voor tapgaten
Prijs per stuk 

E	179,95

38110

Multiplex deksel 
1200x800x9mm
-  Beschermt producten  

tegen stof en vuil
- Geschikt voor export
-  Goede prijs-kwaliteits- 

verhouding
- Eigen gewicht 8kg
Prijs per stuk 

E	11,99

15141HT

Eenmalige middelzware 
houten pallet 
1200x1000x123mm
- ISPM-15 behandeld
- Hoge kwaliteit hout
- Palletdek gemaakt van 7 planken
- Eigen gewicht 19kg
Prijs per stuk 

E	14,99

18800

Houtvezelpallet 
1200x800mm - licht
- 350kg draagvermogen
- Nestbaar
-  Voldoet aan ISPM15  

regelgeving
-  Geschikt voor export  

buiten de EU
Prijs per stuk 

E	7,99

38133HTKD

Nieuwe houten
palletrand  
1200x800mm
- Inklapbaar en ruimtebesparend
- Geschikt voor export
- Compatibel met euroformaat  
 pallets
- Eigen gewicht 20kg
Prijs per stuk 

E	11,99

30010

Kunststof  
opzethoekje voor  
opzetranden
-  Maakt het stapelen van  

pallets met randen mogelijk
- Zeer licht eigen gewicht
-  Goede prijs-kwaliteit-  

verhouding
- Geschikt voor export
Prijs per stuk 

E	1,99

Los van bijgaande aanbiedingen 

ontvangt u 5% korting op ons gehele 

 assortiment wanneer u bij uw  

online bestelling onze aanbiedings-

code vermeld: Lentefolder18

54700

Metalen  
legbord stelling  
900x450x1800mm -  
5 niveau’s
- 500kg totaal draagvermogen
- Metalen frame
- Voorzien van 5 niveaus
- Nog 215 stuks op voorraad 
Prijs per stuk van 44,99 voor 
E	35,99

SUPER
ONLINE
VOORDEEL

Voordeel in transportdragers

21895

Kunststof export pallet,  
24 poten,  
1200x800x138mm  
- opstaande rand
- Export pallet
- Goede gewichtverdeling
- Groot draagvermogen
- Eenvoudig te reinigen
Prijs per stuk 

E	10,69

49846

Zwarte textielbinder 
voor rolcontainers
- Makkelijk te monteren 
-  Voorkomt dat producten  

uit de rolcontainer vallen 
- Lengte is instelbaar 
- Geeft extra stabiliteit 
Prijs per stuk 

E	1,69

Online 
bestellingen 

boven € 250,- 

(excl. BTW) 

GRATIS 
bezorgd
in Nederland

 
-  Makkelijk te demonteren
-  Eigen gewicht 26kg
-  Mogelijkheid voor legborden
-  Belastbaar tot 500 kg
Prijs per stuk  
E		89,99  

48223

Rolcontainer  
2 klemhekken  
810x720x1680mm

50100

Mobiel stapelrek  
1545x1180x310mm 
- enkel - zonder buis  
geleverd
- Flexibele opslag  
 en ruimtebesparend
-	 TÜV	gecertificeerd
- Geschikt voor opslag en transport
Prijs per stuk 

E	109,99

Gegalvaniseerde  
buizen voor stapelracks 
Bij te bestellen voor uw schap  
op maat, in de volgende lengtes  
verkrijgbaar, prijs per stuk:
51105: buis 1050x60 mm  E    9,89
51150: buis 1500x60 mm  E 12,99
51168: buis 1680x60 mm  E 14,49
51190: buis 1900x60 mm  E 16,29
51210: buis 2100x60 mm  E 17,99

Laat die lente nu maar komen! 
Wij zijn er klaar voor!  74123

Krattensteekwagen  
NST-300-L, steek  
285x240mm,  
met luchtbanden 
- De luchtbanden bieden meer comfort
- Geschikt voor kratten
- Nederlands fabricaat
- Kwaliteitsgarantie
Prijs per stuk 

E	119,99 

Online 
bestellingen 

boven € 250,- 

(excl. BTW) 

GRATIS 
bezorgd
in Nederland



www.logistiekonline.nl

Bestel op tijd!
LogistiekOnline  
staat voor u klaar!

info@logistiekonline.nl 
Telefoon: 0499-491034

65200

Nestbare en stapelbare 
dekselkist  
400x300x320mm
- Draagvermogen 25kg 
-  Temperatuurbereik  

-20°C t/m +40°C 
- 77% Nestbaar 
- Eigen gewicht 1570 gram
Prijs per stuk 

E 5,99

65202

Nestbare en stapelbare  
dekselkist  
600x400x320mm
- Draagvermogen 35kg 
- Temperatuurbereik -20°C t/m +40°C 
- 74% Nestbaar 
- Eigen gewicht 2900 gram
Prijs per stuk 

E	10,99

48253

Nieuwe antidiefstal  
rolcontainer 
810x720x1800mm
- Afsluitbaar
- Volledig demontabel
- Fijnmazige wanden en dak
- 1800mm hoog
Prijs per stuk 

E	239,99

 
Los van bijgaande aanbiedingen ontvangt u 5% korting op ons 
gehele assortiment wanneer u bij uw online bestelling onze 
aanbiedingscode vermeld: Lentefolder18

69302

Stapelbare beugelkist 
600x400x300mm - 
geperforeerde bodem en zijwanden
- Hoge kwaliteit kunststof
- Door beugels nestbaar en stapelbaar
- Constructie optimaliseert inhoud
- Makkelijk te reinigen
Prijs per stuk van 17,79 voor 
E	14,19

SUPERONLINEVOORDEEL

SUPER
ONLINE
VOORDEEL

69701

Nestbare draai- stapelbak 
600x400x200mm - gesloten 
bodem en zijwanden met 2 
open handvatten
- Stapelbaar en Nestbaar
- Inhoud 35 liter
- Ruimtebesparend
- Gesloten bodem en  
 wanden
Prijs per stuk van 13,99 voor

E	11,19

✓ Kwaliteitsgarantie 

✓ 14 Dagen retour recht

✓ Veilig betalen 

✓  Voor 12.00 uur besteld  

morgen geleverd 

Aanbiedingen in deze actiefolder zijn geldig van 1-4-2018 t/m 31-5-2018 en zolang de voorraad strekt.
Kortingen gelden niet op de lopende aanbiedingen. Levering volgens onze leveringsvoorwaarden. 
Ref: NL 2018/01

Online 
bestellingen 

boven € 250,- 

(excl. BTW) 

GRATIS 
bezorgd
in Nederland


