
Framtidens lager
M E D  K V A L I T E T  O C H  H Å L L B A R H E T  I  F O K U S

LEDANDE I NORDEN PÅ NYA OCH BEGAGNADE 
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Göteborg
Exportgatan 27-29
422 46 HISINGS-BACKA
Tel: 031-580720
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Vi finns nära dig
Oavsett var du befinner dig  i Sverige finns en kontakt-

person nära dig. Kika in på vår hemsida och klicka på 

kartan så hittar du din kontaktperson på Gemo. Själv-

klart går det alltid bra att ringa direkt till vår växel.

G E M O . S E

Spara timmar genom att inreda smart

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.

100% klimatkompensation
Vi strävar efter att bli 100% klimatsmarta. Därför klimatkompenserar vi t ill 

100% den mängd koldioxidutsläpp som vi lämnar efter oss när vårt järn- och 

metallskrot återvinns. Det är en del av vårt miljöarbete och ett bevis på vårt 

stora miljöengagemang. Vi är stolta över miljösymbolen från Järnmalmer 

som visar att vi gör det vi säger. ”Together towards zero waste”.

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.

Stockholm
Botkyrkavägen 4
143 30 VÅRBY
Tel: 08-645 28 28
info@gemo.seVI HAR BÅDE KUNSK AP,  kompetens och lång erfarenhet av 

att inreda både mindre och större lager så att ytan nyttjas till 

max.  Vi hjälper dig från idé till färdig lösning – från ritbordet 

till installerat och  klart . Våra säljare finns bara ett telefon-

samtal bort och representerar Gemo från längst ner i söder till 

högst upp i norr. Alla med den kompetens som du förväntar 

dig av en expert.

 Vi är stolta över vad vi kan och över den kvalitet vi leve-

rerar men vi strävar allt id efter att bli ännu bättre. Vårt eget 

engagemang för det vi arbetar med i kombination med våra 

kunders förväntningar driver vår utveckling. Vi är en partner 

som är lätt att samarbeta med och som vill och kan bidra po-

sitivt t ill våra kunders verksamhet

Bygg ditt ställage på webben
Behöver du pallställ , hyllställ eller däckställ? Då kan du 

använda vår konfigurator på gemo.se. Där kan du fylla i 

specifika behov som exempelvis längder, sektionsmått, 

antal sektioner och eventuella tillbehör. Det går snabbt 

och enkelt att fylla i och skicka i väg, vi återkommer 

med en offert . 

Direktlänk till kalkylatorn



Detta är Gemo

  REPAR ATIONER

Från trasigt till helt
Vi kan pallställ . Våra medarbetare har god kunskap om mark-

nadens alla förekommande pallställsmodeller, så låt inte dina 

trasiga pallställ bli en säkerhetsrisk på ditt lager. Vi hjälper 

dig med besiktning och reparation – det enda du behöver 

göra är att kontakta oss.

  DEMONTERING

Demontera och använd på nytt
Över 65 000 begagnade pallplatser och 45 000 begagnade 

hyllmeter rullar årligen in genom våra portar. Mängden lager-

inredningar och tiden vi jobbat med detta har gett oss stor 

erfarenhet och kunskap om alla typer av pallställ på mark-

naden.

 Snabbt och effektivt demonterar och packar vi allt säkert 

och stabilt för en kostnadseffektiv frakt. Så istället för att an-

lita ett rivningsföretag som plockar ner och skrotar kan vi på 

Gemo demontera betydligt snabbare, ge dig mer betalt för 

materialet och se till att det återanvänds hos någon annan. 

Bra för din affär och bra för vår miljö.

En komplett leverantör med 
det mesta på hyllorna
Hos oss får du allt id hjälp av ett proffs när det gäller lager-

inredning. Vi på Gemo har en både bred och djup kunskap 

om de system som finns på marknaden idag. Det gör att vi 

kan erbjuda dig flexibla lagersystem som du kan komplet-

tera och bygga vidare på när din verksamhet växer. Om tiden 

är knapp och lagerinredningen måste levereras snabbt så 

löser vi det också. Vi har allt id lagerinredningar på hyllorna 

– både begagnat och nyproducerat.

Vi utbildar er lagerpersonal
Syftet med utbildningen i ställagelära är att skapa förståelse 

för riskerna med felaktigt användande av ställage. 

Vi pratar om ansvar och egenkontroll av ert lager.

Hur ni kan reducera och eliminera skador och risker som 

allt id uppkommer vid truckpåkörningar, felbelastningar 

och/eller på annat sätt dåligt underhållna ställage.

Ni får lära er besiktiga era egna ställage samt dokumentera 

detta på rätt sätt .

  BESIK TNING

Ett säkert lager
Myndigheterna ställer allt hårdare krav på kontinuerliga 

besiktningar av ditt lager. Om du har en årlig genom-

gång av pallställen på lagret minimerar du riskerna för 

att någon skadar sig på arbetsplatsen. Vi utför besikt-

ningar enligt SS EN 15635:2008 och genom mångårig 

erfarenhet kan vi bedöma skador och risker samt ge dig 

tips på förbättringar som du kan göra på ditt lager.

 Allt dokumenteras och protokollförs och självklart 

hjälper vi dig med reparationerna om det finns behov 

av det.

Våra tjänster gör det 
enklare för dig

Vår affärsidé är lika enkel som genial
Vi tillhandahåller säkra och funktionella lagerinredningar åt företag i hela Sverige, nytt och 

begagnat oberoende av fabrikat, med miljön i fokus. Detta med branschens bästa kvalitet, 

kunskap och bredd på produkter med snabb leverans och hög servicegrad. 

Vi hade framtiden i sikte redan när vi startade upp vår 
verksamhet 1967. Vårt koncept med både återanvänt 
och nyproducerat som var helt rätt då är ännu mer ak-
tuellt idag. Genom att återanvända kan vi vara en del av 
att skapa hållbara verksamheter nu och framåt. Det är 
vi stolta över. Lika stolta är vi över vår höga kvalitetsni-
vå på allt som vi levererar - oavsett om det är återanvänt 

eller nyproducerat. Ingenting slinker igenom våra tuffa 
säkerhetsbesiktningar om det inte håller måttet. För att 
ytterligare öka din trygghet kan vi berätta att vi sam-
arbetar med Sveriges största producenter av pallställ. 
Deras produkter har vi alltid på våra hyllor så att du kan 
få riktigt snabba leveranser av det du behöver.
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