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LAGERINREDNINGAR

Göteborg
Exportgatan 27-29
422 46 HISINGS-BACKA
Tel: 031-580720
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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

Hyllställ
I N T E L L I G E N T  L A G E R I N R E D N I N G  F Ö R  B Å D E  L I T E N  O C H  S T O R

Vi kallar den Superhyllan
Kombinationen av en riktigt hög belastningskapacitet och 

en låg egenvikt gör nämligen hyllsystemet helt unikt på 

marknaden. Så oavsett om du tänker placera systemet i en 

lager- och verkstadsmiljö eller om det ska vara en funktio-

nell och snygg inredningsdetalj i en butik är valet enkelt. Du 

kan genom systemets flexibil itet när det gäller val av bredd, 

djup och höjd enkelt anpassa systemet efter din verksam-

het och se till att ta tillvara på dina kvadratmeter på bästa 

sätt . Hyllsystemet anpassar sig helt enkelt efter dina behov 

och önskemål.

Mobila hyllställ ökar din 
lageryta
Har du behov av ökad lagerkapacitet men hindras av en be-

gränsad golvyta? Då är det mobila hyllstället det perfekta 

alternativet för att undvika en kostsam tillbyggnad. Stabila 

hyllställ som är monterade på mobila vagnar som du enkelt 

förflyttar på räls med eldrift eller manuellt med vev. Det 

mobila hyllstället ger dig mer lager på en liten yta och du 

når snabbt och enkelt det du behöver när du behöver det.

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.



  

Begagnat Hyllställ
Vi på GEMO har både stora och små hyllor.

Vi har ett stort lager med begagnade hyllställ .

Välj gärna begagnat om du vill komplettera

befintl iga ställ men också bygga upp en helt ny

lokal. Ekonomiskt och miljövänligt.

  

Nya Hyllställ
Självklart kan vi även leverera helt nya hyllställ .

Vi lagerhåller de flest förekommande fabrikaten.

på marknaden vilket ger dig som kund snabb

leverans. Du har en mängd olika varianter att

välja mellan. Öppen, sluten, olika höjder, bredder,

avdelare, lådor mm. Det är bara din fantasi som

sätter gränser.

  

Gemohyllan
Vår egen stolpe är helt unik p.g.a. de stora möjligheterna 

att använda olika hyllplansfabrikat. I och med detta

har vi också större flexibil itet vid val av nytt och begagnat 

material .

Hos oss hittar du de hyllställsfabrikat som är mest förekommande på marknaden, och för att kunna 

ge dig både hög service och snabba leveranser har vi alltid runt 25 000 nya eller begagnade hyllplan 

på vårt lager. Genom att vi har funnits i branschen under många år har vi skaffat oss både erfarenhet 

och djup kunskap om ett 30-tal olika hyllställsmodeller. Det gör att vi kan hjälpa dig med goda råd 

och de bästa lösningarna oavsett om det gäller ett nytt lager eller om du vill komplettera dina redan 

befintliga ställ. Att vi alltid tar hänsyn till vilken typ av fabrikat som du redan använder är en själv-

klarhet för oss.

Vi har både nytt och begagnat
Det mest effektiva sättet att lagerhålla smågods är i ett 

hyllställ , och oavsett om du söker nytt eller begagnat kan 

vi erbjuda allt från den lilla lagerhyllan till det stora plock-

lagret. Vi har stora volymer begagnade hyllställ på lager så 

att du snabbt kan få allt på plats till ett konkurrenskraftigt 

pris. Men du kan också välja nytt. Gemo har ett egentillver-

kat hyllställ att erbjuda men lagerhåller även hyllställ från 

en mängd olika fabrikat på marknaden så att du har riktigt 

mycket att välja på.

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 

offert .

Vi köper det du inte längre 
behöver
Vi är intresserade av den lagerinredning som du inte längre 

behöver och vi betalar bra. Våra egna montörer demonterar 

och hämtar så att du slipper tänka på det. Kontakta oss så 

ordnar vi resten.

Hyllställ skapar ordning på liten yta

Fakta
• Hyllställ är den vanligaste förvaringen av smågods och  
 lämpar sig lika bra för lagring av pärmar på kontoret som  
 för plastlådor på lagret.

• Ett hyllställ består av i sidled hopkopplade sektioner och  
 är uppbyggt av grundkomponenterna stolpe, fot, stag och  
 hyllplan. 

• Hyllplanen är flyttbara. 

• Standarduppgifter: 

• Höjd: 2000-2500 mm. 

• Djup: 300-800 mm. 

• Lastkapacitet: Från 100 kg/hyllplan.
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