JuRo Unirek B.V.
De Veken 213
1716 KJ Opmeer
+31 226 - 354400
www.juro.nl

JuRo Unirek: No-nonsense bedrijf uit Westfriesland

‘‘ Wij staan voor kwaliteit en service, maar zonder alle ophef daar omheen ’’
,,Je zou een mooi boek kunnen schrijven over de groei en bloei van JuRo Unirek, maar dat
doen wij niet. Je zou prachtige stilistische woorden kunnen schrijven over onze toekomstvisie, maar dat doen wij niet. Onze trots over behaalde resultaten dragen wij in stilte uit,
want wij zijn geen bedrijf dat zich zo nodig op de borst wil kloppen. De tevredenheid van
onze klanten over onze kwaliteit en service in combinatie met de groeicijfers die wij kunnen overleggen, zeggen genoeg.” Alleszeggende woorden van Jeroen en Jennie Schrooder,
eigenaren van JuRo Unirek. Het Opmeerse bedrijf hanteert de stelregel kwaliteit in de
breedste zin van het woord als het gaat om de service naar klanten toe, maar heel duidelijk
kwaliteit zonder enige ophef als het gaat om de uitstraling van de eigen organisatie.
Daarmee koestert JuRo Unirek, ondanks dat het door heel Nederland, België, Duitsland en verder wereldwijd actief is, de Westfriese wortels, want deze mentaliteit is
kenmerkend voor de streek. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van ons bedrijf is
dat wij onszelf blijven.” Het zijn alweer alleszeggende woorden die kunnen worden
gestaafd met cijfers. JuRo Unirek heeft anno 2015, zeventien jaar nadat het bedrijf
werd opgericht, een jaaromzet van 5,5 miljoen. Zo’n twintig personeelsleden plus
diverse vertrouwde zakelijke relaties hebben van maandag tot en met vrijdag en als
het moet in het weekeinde een bijdrage aan dit succes.
JuRo Unirek is in 1998 opgericht door de in Amsterdam geboren en in Spanbroek opgegroeide Jur Roele. In het begin werkten er drie mensen in de onderneming, maar
dat aantal groeide snel. Het bedrijfsonderkomen op industrieterrein De Veken in Opmeer werd al snel te klein waarna in 2000 een ander groter pand werd aangekocht,
maar ook daar groeide de onderneming al na een paar jaar uit zijn voegen. ,,Veelzijdigheid is ook in onze onderneming een pre. Ik raakte bij JuRo Unirek betrokken
door mijn werk als vrachtwagenchauffeur”, vertelt Jeroen Schrooder. ,,De combinatie
van logistiek en de technische kant, het in elkaar zetten van stellingen, sprak mij aan.”
Daarnaast bleek de geboren Hensbroeker ook over organisatorische kwaliteiten
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te beschikken. Zodanig zelfs dat Jur Roele in 2009 zijn bedrijf aan zijn dochter en
schoonzoon overdeed. Met een goud omrand afscheidscadeau wel te verstaan, want
het huidige eigen pand aan De Veken 213 is door hem van A tot Z geregisseerd: van
de eerste tekening tot de inrichting ervan.
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Nieuwe ideeёn leidden tot een verdere uitbouw van het bedrijf: ,,Wij hadden de visie
om niet alleen de landelijke markt nog beter te bedienen, maar de bedrijfsnaam tot
over de landsgrenzen uit te dragen. Daartoe hebben wij onder meer begin 2014 een
vestiging in het Friese Bolsward en eind 2014 één in het Belgische Gent geopend. Wij
kunnen stellen dat wij zijn geslaagd in die opzet, want ons klantenbestand in Nederland, België, Duitsland en ver daarbuiten groeit nog steeds.”
Het ligt nogmaals niet in de Westfriese aard om bloemlezingen over de toekomst
te geven, maar Jeroen en Jennie Schrooder weten wel wat ze niet willen. ,,Zodanig
groeien dat wij een onpersoonlijk bedrijf worden. Die persoonlijke service, de korte
communicatielijnen met alle werknemers binnen JuRo Unirek: Dat is onderdeel van
onze bedrijfscultuur en dat koesteren we.”

Waarom JuRo Unirek?
Het Opmeerse bedrijf ontzorgt de klant vanaf de offerte tot de oplevering van A tot Z. Daarnaast hoort een jaarlijkse keuring van de stelling(en) tot de
mogelijkheden.
Uiteraard is JuRo Unirek VCA*-gecertificeerd. JuRo Unirek staat verder bekend als een bedrijf dat ‘eerlijke prijzen’ (lees een faire
prijs-kwaliteitsverhouding) hanteert en vooral ook snelle en betrouwbare kwaliteit levert. Dat begint al met de keuze voor de fabrikant van de stellingen. JuRo Unirek is er trots op dealer te mogen zijn van het A-merk Metalsistem, waarvan men binnen Nederland
zelfs hoofdimporteur is.
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Kwaliteitsopslag voor uw kleinere producten
Dreigt u het overzicht kwijt te raken in de opeenstapeling van uw lichtere en halfzware producten? Wij hebben de sleutel in bezit
die de deur opent naar orde en netheid binnen uw magazijn.
Sterk staal in combinatie met de speciaal gevormde profielen is het geheim achter het grote draagvermogen van onze legbordstellingen. U hebt bovendien een belangrijke stem in de juiste inrichting die nodig is voor de opslag van uw producten. Van 130
kilogram tot 640 kilogram: afhankelijk van de gevraagde specificaties zorgen wij voor een draagvermogen op maat. Wij beschikken mede over deze expertise omdat wij in Nederland en België hoofdimporteur zijn van het toonaangevende merk Metalsistem. Het legbordsysteem (Unirack en Super 123) van dit A-merk biedt dermate veel opties waarbij onder meer ook een vloer met
meerdere etages tot de mogelijkheden behoort. Het legbordsysteem kan bovendien snel gemonteerd worden en heeft, mede
dankzij de verzinkte staanders en legborden, een lange levensduur en de juiste looks.

Edwin Coenen (Hoofd Inkoop Pleinshoppen):

,, JuRo Unirek werkt oplossingsgericht en heeft een snelle en vakkundige service en montage. Binnen een halve dag
was onze stelling opgebouwd zonder dat er sprake was van enige overlast. ”

VOORDELEN
•

Groot draagvermogen

•

Diverse accessoires modulair inpasbaar

•

Veel mogelijkheden in hoogte- en breedtematen, passend bij uw
bedrijf

Legbordstelling
Leidend voor uw kleinere producten

•

Lange levensduur

•

Geschikt voor elk type magazijn, winkel, archief en/of kantoor

•

Gemakkelijk en snel te (de)monteren

•

Verkrijgbaar in hoekopstelling
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Dé oplossing bij onvoldoende opslagcapaciteit
U hebt een grote voorraad autobanden en/of velgen, maar bent beperkt in de beschikbare vloeroppervlakte. Wij bieden de oplossing die u in staat stelt optimaal gebruik te maken van uw bedrijfsruimte. Wij hebben diverse soorten bandenstellingen in ons
assortiment waarmee u uw opslagcapaciteit fors kan vergroten. U kunt kiezen voor een gelakte of verzinkte bandenstelling, maar
ook bijvoorbeeld voor een overvloering (verdiepingsvloer op stellingen), zodat u de beschikbare ruimte nog efficiënter invult.

VOORDELEN

Bandenstelling
Betere beheersing van uw bandenvoorraad

•

Vergroting van de opslagcapaciteit

•

Orde in uw magazijn

•

Overzicht door vaste positie van de banden

•

Groot draagvermogen

•

Lange levensduur

•

Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen
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Superschoon is de enige meetlat
JuRo Unirek biedt ook oplossingen op maat voor kwetsbare sectoren in de economie zoals de gezondheidszorg, laboratoria,
apotheken en de hotel-, catering- en voedselbranche. Voor elke specifieke situatie worden high tech solutions ontworpen die tot
doel hebben een zo groot mogelijk gebruiksgemak en een minimale kans op vervuiling. Om dat gebruiksgemak eruit te lichten:
elk van de stellingen voldoen aan de hoogste hygiënische normen (HACCP) en is eenvoudig verplaatsbaar. De legborden zijn
bovendien in hoogte verstelbaar en kunnen worden voorzien van diverse accessoires. Daarnaast is een uitgebreide maatvoering
mogelijk, tot een zwevende schuifmodule aan toe waarmee u wellicht nog meer opslagruimte creëert.
Als het om de hygiëne gaat: wij werken alleen met top of the bill merken als Fermod, CaterTech en Tigerrack, die zich onder meer
onderscheiden door de toepassing van geanodiseerd aluminium in combinatie met legborden van hetzij polyethyleen, hetzij
aluminium, hetzij roestvrijstaal. Het hoogwaardige materiaal verkleint, samen met het ontbreken van gaten en kieren, dat schadelijke organismen zich kunnen binden aan de stellingen. Ook corrosievorming is niet mogelijk. Tegelijkertijd zijn de legborden
eenvoudig te reinigen met de hand. De polyethyleen legborden zijn zelfs geschikt voor in de vaatwasmachine.

VOORDELEN
Perry Broersen (monteur NMK Esbaco):

,, Naast de hoogwaardige kwaliteit die JuRo Unirek levert zorgen de korte communicatielijnen voor een prettige
werksfeer. ”

Hygiënische opslag
HACCP is de norm

•

De stellingen voldoen aan de hoogste hygiënische normen (HACCP)

•

Eenvoudig te verplaatsen en daarmee zeer gebruiksvriendelijk

•

Uitgebreide maatvoering is een understatement: oplossing op maat
is mogelijk

•

Lange levensduur

•

Geen corrosievorming

•

Zware belasting van de legborden vormt geen probleem

•

Verkrijgbaar in hoekopstelling
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Kampioen in handmatige opslag
De legbordstelling is niet meer leidend voor u, omdat u met steeds grotere producten werkt… Dan is een grootvakstelling een
interessante investeringsmogelijkheid. Dankzij het compacte karakter hiervan en de grote opslagcapaciteit kunt u heel veel artikelen binnen handbereik opslaan.
De grootvakstelling biedt voornamelijk uitkomst voor de opslag van die producten die te groot zijn voor de legbordstelling, maar
waar een palletstelling een onnodige overcapaciteit zou creëren.

Marc van Duuren (bedrijfsleider eWarehousing):

,, Van de aanbieders in de markt is JuRo Unirek het beste als het gaat om de prijs-kwaliteitsverhouding.
Bovendien doet het bedrijf datgene wat het belooft. ”

Grootvakstelling
Compacte constructie met veel capaciteit

VOORDELEN
•

Groot draagvermogen

•

Eenvoudig in gebruik

•

Lange levensduur

•

Geschikt voor elk type magazijn

•

Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en kleuren
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Voor een optimaal efficiënt gebruik van uw magazijn
Een zwaargewicht met de hoofdletter Z, zo kun je de palletstelling omschrijven. Voor de opslag van middelzware en zware producten op pallets is deze constructie namelijk hét antwoord. Daarbij gebruiken wij veelzeggende Metalsistem systemen zoals
Superbuild, Unibuild en Super 4/5/6. Voor u als ondernemer is deze krachtpatser ook het antwoord op de vraag hoe de vierkante
meters in uw magazijn het meest efficiënt te gebruiken, want de palletstelling benut de beschikbare ruimte in breedte, diepte
en vooral hoogte optimaal. Ondanks de grootte en vooral hoogte van de constructie is er heel veel mogelijk als het gaat om de
afmetingen en de toepassing van beschikbare accessoires. De palletstelling kan voor elk magazijn niet alleen op maat worden
gemaakt, maar er is ook altijd ruimte voor de invulling van eigen wensen. En voor wie op zoek is naar een vorm van buitenopslag:
daarvoor is de palletstelling 4/5/6 uitermate geschikt!

Toon de Wit (gebouwbeheerder Tata Steel BV):

,, JuRo Unirek hebben we in eerste instantie uitgekozen vanwege de VCA*-certificering, maar vanaf het eerste
gesprek sprak ons gelijk ook de transparante houding en de eerlijke communicatie aan. Het is een fantastisch
bedrijf om mee samen te werken. ”

Palletstelling
Hoogtepunt in alle opzichten

VOORDELEN
•

Zeer groot draagvermogen

•

Zowel geschikt voor binnen- en buitenopslag

•

Lange levensduur

•

Geschikt voor elk type magazijn

•

Geschikt voor elk product

•

Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en kleuren
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Dé oplossing bij homogene goederen
Ze vormen hoofdbrekens voor elke ondernemer: voorraden die figuurlijk gesproken uitpuilen en pas op de langere termijn afgenomen worden. Een inrijdstelling is dan dé oplossing, want de dicht op elkaar staande stellingen verzekeren u van één ding:
efficiёnter kunt u niet met de ruimte in uw bedrijfshal omspringen! Een inrijdstelling is zowel in diepte als breedte als hoogte een
‘economische’ investering. Wel dient u er rekening mee te houden dat een inrijdstelling alleen effectief is bij homogene goederen
die volgens het principe ´Last in, First out´ afgenomen worden.
Logischerwijs is het draagvermogen van een inrijdstelling erg groot. U hebt er kortom geen omkijken naar, niet bij het moment
dat een afnemer uw producten voor een groot gedeelte opkoopt en niet bij het aanvullen van de voorraden.

VOORDELEN

Inrijdstelling
Brengt verlichting bij een grote voorraad aan ´bulk´ producten

•

Zeer geschikt bij homogene goederen

•

Ruimtebesparend

•

Groot draagvermogen

•

Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen
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Onze uitgestoken ‘hand’ helpt!
Overtuigend in het scheppen van orde en overzicht binnen uw magazijn. Dat is de kracht van de draagarmstelling. Waar u eerst
nog zat met een groot aantal materialen en onderdelen die u nergens op kon slaan, dankzij de draagarmconstructie kunnen zelfs
de langste exemplaren netjes op voorraad gezet worden. De ‘stalen spieren’, gesymboliseerd door de kolommen, maken dat zelfs
zeer zwaar materiaal zijn plek vindt in de sterke ‘armen’. Houten planken en balken, maar ook werktuigen en zware bouwmaterialen: de draagarmconstructie is er voor ontworpen. U hebt daarbij de keuze of u deze verzinkt of gelakt geleverd wilt hebben.
Daarnaast behoort ook een dakconstructie tot de mogelijkheden.
Wanneer u alleen langere lichtere materialen wilt opslaan, zoals pvc-buizen, aluminium profielen en andere lange handmatig
te vervoeren producten, kunt u ook kiezen voor een zogeheten lichte draagarmstelling. Deze bestaat uit modulair opbouwbare
elementen.

VOORDELEN

Draagarmstelling
Uw product lang, langer, langst?

•

Zeer groot draagvermogen

•

Ook uitermate geschikt voor buitenopslag

•

Ruimtebesparend

•

Verstelbare opslagniveaus

•

Toepassing kan enkelzijdig en dubbelzijdig

•

Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen
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Entresolvloer verdubbelt het aantal vierkante meters
Gaat u ook voor de ‘verdubbelaar?’ Nee, het is geen magie maar eenvoudige mathematica: als uw pand hoog genoeg is, is er
ruimte voor een entresolvloer (verdiepingsvloer). Daarmee vergroot u uw ruimte in uw bedrijfshal met de factor twee.
Een entresolvloer is voor iedere ondernemer met ambitie een verrijking. Standaard hebben onze entresolvloeren brandvertragende vloerdelen en zijn de geleverde trappen bij de entresolvloer voorzien van verzinkte antisliptreden. Ook hebt u keuze uit
diverse RAL-kleuren waarin de kolommen en trapbomen kunnen worden uitgevoerd zonder dat daar een meerprijs voor wordt
gerekend. De entresolvloeren zelf zijn standaard wit aan de onderzijde (hogere lichtopbrengst) en naturel aan de bovenkant. Het
is ook mogelijk deze bovenzijde geleverd te krijgen met een antisliplaag.

Gerhard Koorn (Directeur/eigenaar Unishore Bedrijfskleding):

,, JuRo Unirek is een hele betrouwbare leverancier die zijn beloftes nakomt. ”

ENTRESOLVLOEREN
Exceptioneel efficiënt dankzij extra verdieping

VOORDELEN
•

Verdubbeling van uw vierkante meters

•

Eenvoudig aan te bouwen

•

Verkrijgbaar in diverse draagvermogens

•

Voldoet aan vastgestelde veiligheidseisen

•

Mogelijkheid tot meerdere vloeren boven elkaar

•

Ook leverbaar met roosterpanelen
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Uw stelling staat…en blijft staan
Het hoort bij de ergst denkbare scenario’s in uw bedrijfshal: een medewerker die met een forse snelheid tegen een stelling aanrijdt met onbedoelde gevolgen… Wij raden u dan ook ten zeerste onze aanrijdbeveiliging aan, zodat uw kwetsbare punten in
uw magazijn afdoende zijn beschermd. Ook bij dit product bieden wij maatwerk, want wij hebben diverse soorten aanrijdbeveiliging in huis. Stijlbeschermers beschermen niet alleen de staanders van uw stelling, maar passen, zoals de naam al weergeeft,
ook wat betreft de looks naadloos in uw magazijn. Ze worden vooral ingezet om ‘de voet’ van een stelling te beveiligen. Indien
gewenst kunnen wij het veiligheidsniveau van elk van de staanders verder verhogen met hoekbeschermers, een type stijlbeschermer dat de staander aan de voor- en zijkanten behoedt tegen schade.
Voor de kopzijde van de stelling beschikken wij over een andere type aanrijdbeveiliging. Hiervoor kunt u kiezen voor ‘vangrails’,
want daar doet deze zogeheten railbeveiliging aan denken. Deze vorm van beveiliging is dan ook uitermate geschikt om tevens
bescherming te bieden aan andere kwetsbare punten in het magazijn. Denk hierbij aan de brandblusser, het laadstation of voetgangerspaden in de omgeving van veel heftruckverkeer.

VOORDELEN

Aanrijdbeveiliging
Betrouwbare bescherming in elke bedrijfshal

•

Verkleint kans op persoonlijke ongelukken

•

Verkleint kans op schade aan uw stellingen

•

Voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen

•

Maatwerk is een vanzelfsprekendheid

•

Eenvoudig te (de)monteren
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Een topproduct voor een topproduct
Om het beste uit uw werknemers te halen moet u ze ook de tools geven om topprestaties te leveren. Onze werktafels dragen
daar aan bij. Wij maken voor uw personeel werktafels op maat. Dit houdt in dat ze de juiste hoogte en breedte hebben voor het
assembleren en inpakken van uw goederen.
Het resultaat is dat elk personeelslid, afgestemd naar haar of zijn lengte, de taken kan uitvoeren. De werktafels kunnen bovendien worden opgebouwd uit meerdere etages, zodat de werknemers beter de producten en hulpmiddelen kunnen ordenen.
Ook kunnen ze worden voorzien van zowel geremde als ongeremde zwenkwielen om het gebruiksgemak verder te vergroten.

VOORDELEN

WERKTAFELS
Voor vakmanschap op maat

•

Exclusief op maat gemaakt

•

Leverbaar in verschillende hoogtes

•

Het materiaal is zowel sterk als duurzaam

•

Toevoeging van extra accessoires mogelijk

•

Eventueel verrijdbaar door middel van het monteren van zwenkwielen
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Kwaliteit onder alle condities
Onze kunststof bakken zijn, per type afhankelijk, bestand tegen zowel extreme kou als verzengende hitte. Ze bieden verder ook
bescherming tegen chemische bestanddelen en zijn bovendien schokproef. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? In dit geval is
het antwoord nadrukkelijk nee! Sterker, er is ook nog eens sprake van een groot gebruiksgemak want onze kunststof bakken zijn
geschikt voor magazijnopslag, transport en in een huiselijke omgeving.

VOORDELEN

KUNSTSTOF BAKKEN
Onverwoestbaar

•

Sterk en schokproef

•

Lange levensduur

•

Ergonomisch

•

Bestand tegen zeer lage of juist hele hoge temperaturen

•

Bestendig tegen zuren, oliën en oplosmiddelen

•

Stapelbaar

•

Verkrijgbaar in diverse kleuren
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Voor alles erin…en niets eruit
Het hoogwaardige staal waar deze hekwerken en plaatwanden van gemaakt zijn, zorgt er voor dat normaliter alleen datgene
erin of uit gaat wat u wilt. Wij kunnen niet alleen gaaswanden en (dichte) plaatwanden leveren van allerlei formaten, maar ze ook
nog eens voorzien van een dakconstructie zodat een volledig omsloten ruimte ontstaat.
Ook schuifhekken, draaihekken die afsluitbaar zijn en andere typen hekwerken zijn bij ons verkrijgbaar. Daarnaast hebben we
tevens een keur aan scheidingswanden in ons assortiment die uw medewerker de juiste veiligheid biedt tijdens zijn werkzaamheden. Denk hierbij aan gaaswanden en plaatwanden voor een stelling, maar ook bijvoorbeeld aan een doorvalbeveiliging. Deze
zogeheten gaasachterwand zorgt voor een veilige omgeving achter een palletstelling en/of draagarmstelling.

VOORDELEN

SCHEIDINGSWANDEN
Stalen security voor elke plek

•

Kwalitatief en duurzaam

•

Voldoet aan vastgestelde veiligheidseisen

•

Veelzijdige mogelijkheden

•

Verkrijgbaar in diverse RAL Kleuren

•

Ook geschikt voor buiten
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Verplaatsbaar binnen én buiten
Een stapelrek op het strand? Ja, zelfs dat is mogelijk, zo heeft de praktijk uitgewezen. Deze thermisch verzinkte staalconstructie
is niet alleen uitermate sterk en stevig, maar combineert dat grote draagvermogen bovendien ook met een grote mate van flexibel gebruik. Het stapelrek leent zich niet alleen voor zowel plaatsing in een magazijn als in de buitenlucht, maar kan ook zowel
binnen als buiten eenvoudig verplaatst worden. Dit maakt dat u als ondernemer met stapelrekken de opslagcapaciteit van én uw
magazijn én uw buitenruimte optimaal kunt benutten.

VOORDELEN

STAPELREKKEN
Flexibel is het woord

•

Zeer flexibel en gebruiksvriendelijk

•

Uitermate geschikt voor binnen- en buitenopslag

•

Ruimtebesparend

•

Groot draagvermogen

•

Eenvoudig en snel te (de)monteren

•

Stapelbaar

•

Verkrijgbaar in diverse afmetingen
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Kiest u ook voor het hoogste niveau?
Bekijken, benutten en…bewonderen. Faraone klimmaterialen is als een drietrapsraket met de nadruk op trap: dit merk biedt
kwaliteit op alles wat de hoogte in gaat. Van stukadoors-, timmermans- en bordestrappen tot touwtrek- en scharnierladders en
van gewone ladders tot hoogwerkers, steigers en specials: JuRo Unirek heeft het. Sterker, wij zijn al geruime tijd dealer van Faraone klimmaterialen. Wie kortom zijn omzet wil laten stijgen door in eigen beheer een klus op hoogte uit te voeren: wij staan u met
onze nuchtere Westfriese down to earth-mentaliteit graag te woord, zodat u het juiste materiaal aanschaft!

VOORDELEN

Faraone Klimmaterialen
Voor talrijke toepassingen in de top

•

U komt in bezit van een A-merk

•

Zowel sterk en stabiel als deugdelijk en duurzaam

•

Gebruiksvriendelijk

•

Klimmaterialen officieel gecertificeerd en gekeurd volgens de
warenwet en de NEN/284 normering.
31

Energiekosten besparend
Een veilige ruimte. Een tochtvrije ruimte. Een ruimte waar uw werknemer geconcentreerder zijn werk kan doen doordat er minder omgevingsgeluiden doordringen. En wat voor u als ondernemer minstens zo belangrijk is: een ruimte waar u bespaart op
uw energiekosten omdat u uw warmte- dan wel koudeverlies beperkt. Daarnaast gaan flappengordijnen ook nog eens zeer lang
mee. Tenslotte is op het gebied van maatvoering en de dikte van het materiaal heel veel mogelijk.

VOORDELEN

FLAPPENGORDIJNen
Voor een optimaal werkklimaat

•

Besparing op de energiekosten

•

Uw personeel kan geconcentreerder werken

•

Materiaal gaat lang mee

•

Bescherming tegen stofoverlast

•

Ruime mogelijkheden in maatvoering en dikte van het materiaal
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Onze mensen - Onze kracht...

Samen gaan wij altijd voor het hoogste niveau.
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