
Professioneel meubelvervoer
en logistiek.

www.debresserlogistiek.nl

De Bresser Logistiek is het bedrijf dat gespecialiseerd is in meubellogistiek en distri-

butie. Vanuit ons logistiek centrum in Tilburg, hart van de Benelux, verzorgen wij 

verschillende activiteiten voor onze klanten. Wij hebben hier ons warehouse waar de

meubelen professioneel op voorraad kunnen staan en worden beheerd. Ook verzorgen

wij hier de verpakking van de meubels voor ze verladen worden en op transport gaan.

Met onze professionele software kunt u de goederen beheren en aansturen voor 

logistiek. Tevens hebben wij een Online Order entry waar we in communiceren, orders

beheren en plannen.



In België en Nederland komen we een aantal keer per week met onze meubelroutes.

We leveren op deze routes de B2B adressen, maar ook de B2C leveringen. Desge-

wenst kunnen we in beide gevallen full-service levering verzorgen. Dat wil zeggen dat

we de goederen kunnen inhuizen, uitpakken, monteren en alle pakmateriaal retour

kunnen nemen. Vervolgens leveren we de order op met de klant en kunnen wij de

remboursen ontvangen met onze mobiele pin-apparaten. Daarnaast rijden wij met ons

meubelvervoer door geheel Europa. Onze specialiteit is het full-service leveren van de

meubels op alle plekken in Europa. Wij vervoeren met name veel medisch meubilair,

zoals ziekenhuisbedden en toebehoren. Tevens richten wij veel restaurants en hotels

in en zijn wij de logistieke partner van veel producenten van schoolmeubilair. Ook luxe

meubilair voor particuliere klanten wordt door ons geleverd.

De Bresser Logistiek is uw partner voor het leveren van complexe verpakte en onver-

pakte meubels door de Benelux en geheel Europa. Wij denken met u mee en ons be-

langrijkste speerpunt is het naleven van de gewenste kwaliteitseisen van onze klanten.

Verder zijn we enorm flexibel en beschikken wij over een prachtig nieuw wagenpark

en BDF wissellaadbakken, desgewenst met uw exposure.
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