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“Uiteindelijk is alles wat we doen op 

één doel gericht: uw wensen tot in 

detail waar te maken!”

Joop van Keulen

Familiebedrijf
Volledige ontzorging voor uw interieurvraagstuk
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Klantgericht

Kwaliteit

Maatwerk

Totaalconcept

een oplossing voor úw vraagstuk

gecertificeerde producten uit eigen fabriek

Passend voor elke ruimte

één aanspreekpunt

In 2019 bestaat ons familiebedrijf Van Keulen 75 jaar als toonaangevende 

interieurbouwer. Wij helpen u graag met het vertalen van inrichtingsvraagstukken 

naar aansprekende maatwerk oplossingen. 

Voor opslagsystemen van cultureel erfgoed en archieven staat ons Magista team u 

graag bij. Vanaf ontwerp tot uitvoering, nationaal en internationaal zijn wij 

beschikbaar om uw droom te realiseren. Wij zijn graag uw partner. 

Magista is onderdeel van 

ONDERDEEL VAN

Materialisatie
hout, metaal, kunststof, ...



MAGISTA SYSTEMS. THE ART OF STORAGE.

Magista
Expertise in opslagsystemen en maatwerkoplossingen

Magista biedt u een uitgebreid assortiment aan opslagsystemen.  

Vast, verrijdbaar, legborden, hangsystemen, vakverdelers, frames en 

schilderijberging. Oplossingen voor presentatie, opslag, capaciteit, hoogte 

en inhoudelijke vraagstukken maken deel uit van ons systeem. 

Hiermee kunt hangende, liggende en staande objecten naar uw wensen 

en eisen bewaren. Uw wensen en eisen vertalen wij naar uw uniek 

geconfigureerde opslagsysteem. 

Opslagsystemen

MAGISTA SYSTEMS. THE ART OF STORAGE.
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Waar onze basis opslagsystemen stoppen start het maatwerk. 

Maatwerk kan in maatvoering hoogte, diepte, lengte maar we 

gaan verder. Onze oplossingen kunnen ook in diverse 

materialen worden uitgevoerd.

Metaal, glas, hout, kunststof. De mogelijkheden zijn oneindig. 

Wij helpen u graag uw wensen om te zetten in een passende 

oplossing. 

Maatwerkoplossingen
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Presentatieoplossingen

Conserveren, presenteren en beleving kan perfect samen gaan met Magista.

Conservering onder de juiste klimatologische omstandigheden is essentieel. 

Wij bieden zicht oplossingen voor boeken, vaandels, textiel, gesteentes en natte 

collecties. Zo worden collecties toegankelijk en tegelijkertijd veilig gesteld.

Opgeslagen objecten zichtbaar getoond

Meer dan alleen opslag

Architect: buttler architekten GmbH

Foto: Thomas Ulrich
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Uw situatie, ruimte en collectie vormen het 

uitgangspunt voor een optimale oplossing. Wij 

geven maatwerk advies over indeling, opslag, 

looproutes en design waar gewenst. Ook voor 

verwachte ontwikkelingen en wijzigingen in 

collecties bent u voorbereid.

Beleving realiseren wij ook met een 

representatieve entrees, shops of restaurants. De 

uitstraling passen wij aan op uw situatie om uw 

doelgroep optimaal te bedienen.  Van Keulen 

interieurbouw voegt hier haar passie en expertise 

toe aan Magista.

Opslag op maat

ONDERDEEL VAN

Architect: buttler architekten GmbH

Foto: Thomas Ulrich
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Capaciteitsoplossingen

Ook voor grote objecten biedt 

Magista flexibel inzetbare 

oplossingen.

Flexibel in alle richtingen

Efficiënt gebruik van de beperkte ruimte
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Uw schaarse ruimte optimaal benutten is mogelijk door variatie in 

hoogte, lengte en breedte. Verrijdbare kasten verdubbelen uw 

opslagruimte maar ook hogere kasten, lagen of entresols zijn gepaste 

oplossingen. Uiteraard houden we de objecten bereikbaar, veilig en 

overzichtelijk opgeborgen. 

Capaciteitsverdubbeling in dezelfde ruimte
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Maximaliseer de mogelijkheden van ruimte

Op twee niveaus verrijdbare 

kasten op een vlakke vloer.

Maximaal ruimtegebruik

In hoge ruimtes liggen kansen voor optimale ruimtecreatie met Magista 

systemen. Onze oplossingen zijn gecertificeerd en voorzien van onder-

bouwde draagkrachtberekeningen. Elke collectie is anders en vergt een 

individuele aanpak.

Hoogte-oplossingen

Optimaal toegankelijk



Productspecifieke accessoires
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Onze producten zijn met specifieke accessoires beschikbaar. Voor lades 

een scala aan verdelers in maatvoering als uitvoering. Voor legborden 

hoogte verstelling, verdelers, glas voorzet of afgrenzing. Kasten kunt u open, 

gesloten, verstelbaar, met of zonder achterwand verkrijgen.

Productspecifieke accessoires

Inhoudelijke oplossingen

ONDERDEEL VAN
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Uittrekbare wanden voor ondiepe objecten

Met de geheel nieuwe schilderijrekken overtreffen we de 

degelijke reputatie van Magista systemen. De modulaire 

opbouw zorgt voor een passende oplossing in elke situatie. 

Duurzaam
gedegen materiaalkeuzes

Praktisch
eenvoud en degelijkheid

Schilderijberging

Een solide & compacte basis

Bedieningsgemak
soepele & comfortabele werking
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Speciaal voor grote objecten als meubels 

hebben wij vlonders ontwikkeld. Deze verplaats-

bare vlonders bieden gedegen opslagruimte in 

uw totaalproject. 

Ruimte voor elk object

Eenheid
alle oplossingen binnen hetzelfde systeem

Vrije toegang
elk product rondom te benaderen

Ruimte voor elk object

Meubelvlonders

ONDERDEEL VAN



MAGISTA SYSTEMS. THE ART OF STORAGE.

Een keus voor de toekomst en veiligheid

Duurzaamheid

Ons bedrijf is gericht op duurzaamheid. Wij wekken middels 

zonnepanelen energie op, verbranden houtresten voor 

verwarming en spoelen met regenwater. Onze medewerkers 

stimuleren wij te sporten en te bewegen middels een fietsplan.

Veel houten materialen zijn FSC gecertificeerd. Onze processen 

en afvalstromen zijn gericht op vermindering en scheiding van 

reststromen.

Voor uw medewerkers en collecties
Aan de veiligheid voor uw medewerkers en collecties doen we geen 

concessies. Dat betekent dat scherpe randen aan onze producten niet 

voorkomen. Dat vloeren, trappen en rekken uitgebreid zijn getest op knik- 

en buigbelasting. Dat constructies worden gerealiseerd volgens strenge 

statische berekeningen. Dat al onze lakken een extreem lage zuurgraad 

hebben en dat ook onze houten producten gegarandeerd emissievrij 

zijn. Een ODDY-test is standaard bij Magista. Arbo-eisen en archief-

wetgeving zijn geen punt van discussie. Daaraan voldoen Magista 

configuraties. Altijd en overal. Zoals al onze elektrische verplaatsings-

systemen uiteraard beantwoorden aan de strengste veiligheidseisen, zo 

spreekt het ook vanzelf dat kwaliteitscertificeringen van bijvoorbeeld 

TNO, GS, CE, TÜV en ISO, waar nodig, zijn verleend.

Toekomst
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The art of storage...

Magista

ONDERDEEL VAN

Klantgericht

Kwaliteit

Maatwerk

Totaalconcept

een oplossing voor úw vraagstuk

gecertificeerde producten uit eigen fabriek

Passend voor elke ruimte

één aanspreekpunt

Materialisatie
hout, metaal, kunststof, ...

...laat onze synergie voor u werken



www.magista.com (+31) (0)548 - 610555 info@magista.com

Bezoekadres:

Van den Bergsweg 18

7442 CK Nijverdal

the ART
of STORAGE
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