Active Supply & Design is een
toonaangevende leverancier van
producten voor zelfopslag in alle
hoeken van Europa

Hoe kunnen we u helpen?
De aanschaf van onroerend goed per vierkante meter is in het algemeen duur
en vereist een optimale planning om ervoor te zorgen dat de ruimte zo goed
mogelijk wordt benut.
Active Supply & Design is gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van
allerlei soorten zelfopslagsystemen die aansluiten bij de wensen van uw bedrijf,
met alle bijbehorende vereisten als verhoogde platforms met één of meer
verdiepingen, elektrische services, toegangscontrolesystemen en nog veel meer.

www.askactive.com
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Waarom zou u
Active Supply & Design
gebruiken?
We zijn uniek
We hebben met succes diverse grote zelfopslagfaciliteiten met
meerdere sites opgezet en beheerd. Sommige hiervan zijn
aangekocht door een van de toonaangevende exploitanten in het
Verenigd Koninkrijk.
Praktische kennis en ervaring
Doordat we onze eigen faciliteiten beheren, kunnen we op basis
van onze praktijkkennis en -ervaring aangeven met welke pieken
en dalen u mogelijk te maken krijgt gedurende de belangrijke
beginjaren waarin u uw faciliteit ontwikkelt en budgetten nog
krap zijn. Zodoende kunnen we ook deze ervaring benutten
wanneer we uw faciliteit ontwerpen.
Onze staat van dienst
Tijdens ons 18-jarige bestaan heeft ons bedrijf acht onderscheidingen gewonnen en vorig jaar steeg de omzet naar meer dan ?10
miljoen. Dit alles dankzij de vele klanten overal in Europa die bij
ons een opdracht voor zelfopslag hebben geplaatst.
Onze producten
Het maakt niet uit of we de muren voor zelfopslag bij uw bedrijf
moeten bezorgen of een kant-en-klare totaalservice op maat
moeten leveren: Active heeft een antwoord voor al uw wensen,
zoals zelfopslagruimten, tussenverdiepingen, elektrische services
en toegangscontrolesystemen.
Onze unieke website voor zelfopslag
Onze website www.askactive.com biedt een krachtig en
informatief platform voor zelfopslag om uw bedrijf te helpen.
Hier hebt u gelijk toegang tot productgegevens, nieuws over
zelfopslag, adviezen over planning en financiën, hulp voor
verhuis- en opslagbedrijven en nog veel meer.
Onze garantie
Alle door Active geïnstalleerde systemen en producten zijn
gegarandeerd en gedekt door een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering van ? 5 miljoen.
Onze ervaring
De ervaring van Active blijkt uit de talloze onderscheidingen en
referenties. Zo leveren we aan de Britse overheid met contracten
ter waarde van meer dan ? 2 miljoen.
Hoe kunnen we u helpen?
Na een gedetailleerd onderzoek van uw nieuwe of bestaande
gebouw ontwerpen we de meest efficiënte ruimte-indeling
overeenkomstig uw behoeften met behulp van onze ervaring, de
meest recente CAD-technologie (Computer Aided Design) en
meer dan tien jaar expertise. Dit onderzoek is gratis en verplicht u
tot niets. Nadat we de definitieve indeling met u hebben
afgesproken, gaan we het volledige zelfopslagsysteem voor u
ontwerpen, produceren, installeren en voorbereiden. We beheren
dus het project vanaf het concept tot aan de voltooiing.
Kortom, we hebben de afgelopen tien jaar letterlijk duizenden
opslagruimten geïnstalleerd en onze producten zijn duidelijk
uitgeprobeerd en getest. Door onze referenties en ervaring hoeft
u zich geen zorgen te maken en kunt u uw tijd in winstgevendere
activiteiten steken.
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