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Altijd hulpstukken binnen handbereik
U doet er alles aan om deadlines te halen. Dan zit u niet te 

wachten op vertraging omdat uw voorraad aangevuld moet 

worden. DYKA denkt met u mee! Ons mobiele magazijn 

bevat DYKA hulpstukken. Geen onnodige transportkosten 

en wachttijd, gewoon dichtbij en gemakkelijk!

DYKAMag is een afsluitbare container die op de projectlo-

catie geplaatst wordt en gevuld is met DYKA hulpstukken. 

Zo heeft u alle veelgebruikte materialen altijd bij de hand 

wanneer ze nodig zijn. Uw mensen kunnen doorwerken. 

Onvoorziene ritten om materialen te halen, behoren dan tot 

het verleden.

Zo werkt het!
DYKA bezorgt de goed gevulde container in consignatie op 

elke locatie. Dit houdt in dat DYKA de goederen in gebruik 

geeft, maar u pas achteraf de rekening krijgt voor de ver-

bruikte materialen. U betaalt voor wat u verbruikt. Door deze 

extra voorraad in de directe nabijheid van de bouwlocatie 

grijpt u niet snel mis. Onze ervaring is dat veel afhaalorders 

op onze filialen veroorzaakt worden doordat de situatie ter 

plekke anders is dan op tekening was aangegeven. Daar-

door zijn niet alle benodigde materialen besteld of aanwezig. 

DYKA speelt daarop in door een afsluitbare container met 

een ruim standaard assortiment hulpstukken aan te bieden. 

Het aantal extra facturen (voor elke afhaling bij een van onze 

filialen) zal hiermee aanzienlijk teruglopen. Wanneer u zorgt 

dat de standaard aanwezige voorraad op peil blijft en op tijd 

wordt besteld, bespaart u niet alleen op administratiekosten 

maar ook op reistijd en personeelskosten. U betaalt alleen 

de transport-/plaatsingskosten vooraf en vervolgens een 

huurbedrag voor het gebruik van deze container.

Voorraad op locatie: 
DYKAMag!
Het succes van grote projecten wordt in belangrijke mate bepaald door efficiëntie. Is het benodigde materiaal 

op het juiste moment aanwezig? Daarom denken wij met u mee; altijd standaard hulpstukken en verrassend 

effectieve probleemoplossers op voorraad, op uw bouwlocatie. 
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Meer weten?
Voor meer informatie over DYKAMag en de mogelijkheden die het u biedt, neemt u contact op met uw DYKA rayonmanager 

of met een van onze medewerkers van de  afdeling Verkoop.

Assortiment
Op basis van onze ervaringen hebben we een ruim assortiment DYKA hulpstuk-

ken uitgekozen en deze aangevuld met een aantal effectieve probleemoplossers. 

Een overzicht van dit DYKAMag assortiment is op aanvraag verkrijgbaar. 

Barcode handscanner
Aanvullingen bestellen kan natuurlijk telefonisch of per fax. Gebruik maken van 

de optionele handscanner is echter nóg gemakkelijker. Elk schap is voorzien 

van een label met daarop de inhoud én een barcode. Door deze in te scan-

nen en het gewenste aantal in te geven kunt u deze eenvoudig bestellen. Na 

plaatsing van de handscanner in de cradle wordt automatisch een proces 

gestart om de order via een PC met internettoegang naar de e-Shop van DYKA 

te sturen. 

De voordelen op een rijtje:

  Faalkosten reductie

  Geen onderbreking van het werk 

  Besparing van administratieve kosten

  Verhoging van de productiviteit

  “Standaard” hulpstukken gemakkelijk binnen handbereik

  Minder CO2 uitstoot, dus goed voor het milieu

Bestellen/aanvullen
Verbruikte artikelen vullen wij eenvoudig aan. Het enige wat u hoeft te doen, is 

regelmatig de voorraad controleren. Dit is snel en gemakkelijk  door de overzich-

telijke inrichting van de container. Vervolgens plaatst u uw bestelling en deze 

wordt dan snel door het dichtstbijzijnde DYKA filiaal geleverd en desgewenst in 

de schappen gelegd. Na aflevering volgt een factuur voor het leveren van deze 

bijbestelde materialen. Wanneer uw werk gedaan is en de DYKAMag container 

retour komt, wordt de inhoud geteld en het verschil tussen de begin- en eindvoor-

raad verrekend. 

Transport
DYKA bezorgt de DYKAMag container op vrijwel elke gewenste locatie. Dankzij 

een fijnmazig distributienetwerk en de vele filialen zijn wij in staat om uiterst snel 

de aanvullingen uit te leveren. 

Dankzij DYKAMag blijft uw voorraad op peil, uw mensen aan het werk en ze grijpen 

niet snel mis, ook niet bij onverwachte zaken!
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