
FIEGE
EMMERICH
We hebben opslagruimte vrij  
voor uw bedrijf.

Momenteel opslagruimte  
beschikbaar – ook op korte termijn!

FIEGE IN  
EEN NOTENDOP

UW TEAM IN EMMERICH

19.000
Medewerkers

Meer dan
150 Vestigingen

1873
Opgericht

3,3 Mln. m2

Opslag capaciteit
1,7 Mld.
Omzet

12 Landen
Europa & Azië

Fiege Logistik Stiftung & Co. KG 
Zweigniederlassung Emmerich
Ravensackerweg 2 
46446 Emmerich am Rhein

contact:
torzumruhrgebiet@fiege.com
telephone:
+49 2822 91420-50

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA

www.fiege.com

10.000 m2Tot wel



Mogelijke uitbreiding in  
de tweede bouwfase

Stel uw ruimte nu veilig voor uw 
logistieke oplossing  

32.000 m2

UW VOORDELEN

LOGISTIEKE DIENSTVERLENING  
OP HET HOOGSTE NIVEAU
DIENSTVERLENING

Warehousing

Transport

Value Added 
Services

IT-oplossingen 
FIEGE

 ¤ Opslag en beheer
 ¤ Veilige en gedocumenteerde processen 

van ontvangst tot verzending.
 ¤ Flexibele opslag technologie die aan 

alle eisen voldoet.

 ¤ Compatibiliteit van IT-systemen 
 ¤ Flexibele verbindingen
 ¤ Efficiënte Reporting & Controlling

 ¤ Modern pand met uitbreidingsmogelijkheden en duur-
zaamheidseffecten – schaalbaar en flexibel in ons Green 
Footprint Warehouse 

 ¤ Uitstekende verbinding met het logistieke netwerk in  
West-Europa en met de havens in de BeNeLux 

 ¤ Flexibele totaaloplossingen uit één hand – van opslag  
tot transport 

 ¤ Flexibele Multi-User Warehouse 

 ¤ Toekomstbestendige, in elkaar grijpende IT systemen  
met innovatiepotentieel 

 ¤ Green Footprint Warehouse 

 ¤ Ook op deze nieuwe locatie profiteert U van onze jarenlange 
ervaring in de Food branche en Douane afhandeling

 ¤ Vevoer op maat
 ¤ Distributie nationaal en internationaal
 ¤ KEP en Speciaal transport

 ¤ Display bouw
 ¤ Monster verzending
 ¤ Speciale opdrachten

o.a.

Familiebedrijf FIEGE opereert al meer dan 140 jaar 
als pionier in de contractlogistiek en biedt innovatie-
ve oplossingen.

Met ons eigen logistiek advies, creëeren wij maat-
werk oplossingen voor uw nationale en internationa-

le projecten in 15 landen en op 186 locaties. 

Van klantorders, warehousing, verzending, distri-
butie tot retourbeheer. Als fulfilment dienstverlener 
bieden wij u vernieuwende totaal oplossingen met 
onze contractlogistiek.

DE FIEGE GROEP

Opslagruimte ook op korte 
termijn beschikbaar !

www.fiege.com


