
LEDANDE I NORDEN PÅ NYA OCH BEGAGNADE 
LAGERINREDNINGAR

Däckställ
F L E X I B E L T  S Y S T E M  F Ö R  F A S T  O C H  M O B I L  F Ö R V A R I N G Däckställ UniRack

Vårt däckförvaringssystem ingår i ett större program där du 

även hittar inredning för lager, butik, verkstad,förråd, etc. 

Systemet är tillverkat av galvaniserat stål , en ytbehandling 

av zink som ger lång livslängd och ett l just , rent intryck.

 

Lättmonterat däckförvaringssystemet
Att vårt däckställ UniRack har blivit en favorit på marknaden 

är inte konstigt. Inget annat system kan visa upp en lika 

kostnadseffektiv lösning med samma låga egenvikt- och 

höga belastningskapacitet. 

Därtill kommer den enkla monteringen där gavlarna 

kommer färdigmonterade. Det behövs varken skruv 

eller bult . Systemet hanterar allt , från fälgar till 

kompletta hjul. Kontakta oss för rådgivning och 

konkret projektering för just er lagerlokal.

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

Stockholm
Månskärsvägen 10B
141 75 Kungens Kurva
Tel: 08-645 28 28
info@gemo.se

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.

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



Fast eller mobil däckförvaring
Vårt stående däckförvaringssystem går att få både som fast eller 

mobil inredning beroende på vilket utrymme du har. Fast stående 

däckförvaring är vanligast och hanteras enklast upp till tre nivåer 

av däck. För fler nivåer i höjd behövs det någon form av lyfthjälp. 

Den mobila stående däckförvaringen ökar lagringsutrymmet 

avsevärt jämfört med fasta moduler och passar perfekt när golv-

ytan är begränsad. Det stabila däckstället monteras då på mobila 

vagnar som enkelt förflyttas på räls, antingen med eldrift eller 

manuellt med vev.

DET BÄSTA OCH MEST EFFEK TIVA SÄTTET att lagerhålla däck är i professionella däckställ. Då 

mår både däcken och du som jobba med dem mycket bättre. På Gemo har vi såväl nya som begagnade 

ställ på lager så att du snabbt kan få allt på plats till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har marknadens 

bredaste däckförvaringssystem som vi kan anpassa efter alla behov. Från den lilla hyllan hemma i 

garaget till den stora professionella däcklagerhanteringen.

Professionell 
däckförvaringsleverantör

340

Däckkärra Basic
Smidig och lätthanterlig däckkärra för säkra däck-

förflyttningar. Höga handtag för att enkelt och 

ergonomiskt få kärran i transportläge.

Däckkärra med tippfunktion
Förstärkta gafflar och fjädrar gör att däckkärran lätt klarar 

8 st. 24” däck. Den gör det lätt att lyfta/flytta staplade 

däck från både golv och pall . Trappmedarna underlättar 

i trappor/trösklar och fungerar även som stöd när kärran 

ligger, och ger därmed en arbetsvänlig höjd.
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