
LEDANDE I NORDEN PÅ NYA OCH BEGAGNADE 
LAGERINREDNINGAR

Göteborg
Exportgatan 27-29
422 46 HISINGS-BACKA
Tel: 031-580720
info@gemo.se

Vi finns nära dig
Oavsett var du bor i Sverige finns en kontaktperson nära 

dig. Kika in på vår hemsida och klicka på kartan så hittar 

du din kontaktperson på Gemo. Självklart går det alltid 

bra att ringa direkt till vår växel.

G E M O . S E

Stockholm
Botkyrkavägen 4
143 30 VÅRBY
Tel: 08-645 28 28
info@gemo.se

Arbetsplatsutrustning
E F F E K T I V  F Ö R V A R I N G  O C H  T I D S B E S P A R A N D E  H J Ä L P M E D E L

Vi är miljösmarta
Att återanvända är ett bra sätt att spara på vår miljö. Som specialister på 

pallställ och lagerinredningar ser vi stora miljövinster i att återanvända be-

gagnad lagerinredning som är precis som ny när det gäller funktion och 

säkerhet. Det är smart för både miljön och plånboken. Vi kan montera/de-

montera din lagerinredning snabbt och effektivt. Det som inte passar in  på 

det nya lagret får någon annan glädje av.  Ett äkta cirkulärt kretslopp som 

sparar på jordens resurser.

Både för det lilla och det stora lagret
För oss är varje kund lika viktig. Vi har lagerinredningar som passar för alla 

företag och plånböcker och hos oss får du allt id personlig service. Vi är med 

dig hela vägen från första kontakten tills lagerinredningen är på plats på ditt 

lager.

R ÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN EFFEK TIV ARBETSPL ATS. En bra arbetsmiljö på ett lager 

eller i en verkstad känns igen på att man sätter medarbetarna främst och ser till att de kan utföra 

sitt jobb på ett effektivt, säkert och ergonomiskt sätt. Med god ordning, bra förvaring och tidsbe-

sparande hjälpmedel blir arbetsuppgifterna både enklare och roligare. Dessutom attraherar det nya 

medarbetare. 



  Plastlådor
Vi har ett stort utbud av plastlådor, både nya och 

begagnade. Varje låda har sin egen unika egenskap 

vilket ger dig alla möjligheter att skapa ordning och 

reda på ditt lager

  Allround/Arkivskåp
Ett mångsidigt skåp. Kan användas till pärmar, kontors-

papper, verktyg, inred med plastbackar för förvaring 

mm. Bara fantasin som sätter gränser. Levereras med 

fyra justerbara hyllplan.

  Arbetsbänkar
Arbetsbord som passar både till industri 

och lager. Går att få med antingen vinyl 

eller stålskiva. Utmärkta för montering 

och packarbeten. Går att komplettera 

med hurts för förvaring

  Packbord
Vi kan leverera färdiga packbordslösningar men även 

andra varianter av arbetsbord för just ditt behov.

Euroback
En plastback som är stabil , tålig, stabelbar och lätt att 

rengöra. Lämplig att använda vid transporter då den har 

en platt botten vilket gör den extra stabil .

  Klädskåp
Våra klädskåp finns i flera utföranden med val av 

antal dörrar, lås och färg

  Vagnar
Vi har en mängd vagnar att erbjuda. Plockvag-

nar, verktygsvagnar, stegvagnar, hyllvagn mm.

Förrådsback
Skapa ordning och reda i förrådet. Idealisk för förvaring 

av mindre material . Lätt att fästa vid paneler och skenor.

Modulback
Lämplig för varuplock. Stapelbar och med en generös 

innervolym. Plats för etikett på den halvöppna kortsidan

Lagerlåda
En låda för den som behöver utrymme på djupet, yta på 

bredden eller längden.

Uniback
Godkända för hantering av livsmedel. Lätt att rengöra. 

Alla hörn har avrinningshål.

  Container
Våra standard tippcontainers är för källsortering, 

avfalls och materialhantering. Tippcontainer för 

tömning av tyngre avfall , 3mm plåt och förstärkt 

på strategiska ställen. Nedsänkt iframkant så att 

det är lätt att lyfta upp avfallet.
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