
LEDANDE I NORDEN PÅ NYA OCH BEGAGNADE 
LAGERINREDNINGAR

Entresol
M E R  L A G E R U T R Y M M E  P Å  S A M M A  Y T A



Börjar det bli trångt om utrymme?
Ett entresolplan låter er nyttja takhöjden i er lagerlokal 

till att bygga ett extra våningsplan. Med ytterligare ett 

våningsplan kan ni frigöra yta till förvaring, ökat lagerut-

rymme eller kanske utökad kontorsyta och nya personal-

utrymmen.  

En entresol är inte bara praktisk utan också ekonomisk. 

Med ett entresolplan kan den användningsbara ytan bli 

upp till dubbelt så stor, helt utan att hyreskostnaden 

påverkas. En perfekt lösning för er som har en lagerlokal 

med högt i tak. 

Kräver inget bygglov
Då en entresol inte påverkar befintlig byggnad eller 

konstruktion klassas den som en fribärande lager-

inredning och kräver inget bygglov. Ur brandskydds-

synpunkt kan det ändå behöva göras en bygganmälan.

Kontakta din lokala brandskyddsmyndighet eller ditt 

försäkringbolag om vilka brandskyddsregler som 

gäller för er lokal.

Maximera ytan med 
ett extra våningsplan



Golv
Entresolplanets golv anpassas efter ert behov av bärighet

och styrka. Varianter finns från obehandlad spånskiva för

lättare laster till björkplywood (18-30 mm) med mönstrad

grå slityta.

Tillbehör
Entresolen är flexibel och kan förses med olika typer av 

trappor, räcken och grindar. Så oavsett om ni behöver 

ett stadigt industriräcke, ett luftigt och stilrent glas-

räcke, självstängande grindar eller påkörningsskydd 

löser vi det. 

Kräver inget bygglov
Då en entresol inte påverkar befintlig byggnad eller 

konstruktion klassas den som en fribärande lager-

inredning och kräver inget bygglov. Ur brandskydds-

synpunkt kan det ändå behöva göras en bygganmälan.

Kontakta din lokala brandskyddsmyndighet eller ditt 

försäkringbolag om vilka brandskyddsregler som 

gäller för er lokal.



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 

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

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

demontera 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


