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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

Pallställ
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 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.

Spara timmar genom att inreda smart

VI 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



  DE KL ASSISK A PALLSTÄLLEN

Begagnade pallställ
Vi kan begagnade pallställ på våra fem fingrar och materi-

alet håller självfallet allt id högsta kvalitet. Du kan välja 

mellan ett stort antal olika fabrikat för snabb leverans så 

att din verksamhet kan fortsätta att fungera utan onödiga 

störningsmoment. För oavsett om du ska bygga en helt ny 

anläggning eller endast komplettera eller reparera befintliga 

ställ så är vi gärna med och hjälper till . 

  DE KL ASSISK A PALLSTÄLLEN

Nya pallställ
Om du istället föredrar nya pallställ vid exempelvis större 

installationer är vi en lika självklar leverantör. Vi samarbe-

tar med några av Sveriges största producenter av pallställ 

och har allt id deras fabrikat på hyllan. Det gör att vi kan 

erbjuda snabba leveranser så att du snabbt kan få dina nya 

pallställ på plats.

En komplett leverantör 
på marknaden
Vi har marknadens mest kompletta lagersortiment. Det 

kombinerar vi med snabba leveranser, en bred kompetens 

och en djup kunskap om rationell lagerhantering till både 

små och stora företag. Vi vet hur hanteringen både kan bli 

enklare och säkrare i din verksamhet.

Genomlöp och trycklagring
På samma sätt som med djupstapling är genomloppsställ 

och trycklagring lämpligt vid lagring av stora volymer. Vid 

trycklagring tillämpas FILO (First in last out), där man helt 

enkelt fyller på lagret framifrån. Genomloppställage är av 

typen FIFO (First in first out). Där lastas pallarna istället 

på  bakifrån för att sedan rulla genom stället på stålrullar 

till framsidan.

Djupstapling
Ett effektivt sätt att lagra stora volymer av samma gods. 

Nyttja så mycket det går av lokalens volym på ett mer 

effektivt sätt än klassiskt pallställ . Detta kan även kallas 

att blockstapla vilket innebär att man jobbar sig inifrån 

och ut. FILO (First In Last Out). Denna princip lämpar sig 

bäst vid lagring av stora volymer av samma artikel/gods.

1. Rullistbädd   2. Utdragsenhet   3. Rasnät    4. Nätplan   5. Inläggplan   6. Påkörningsskydd gavel
7. Stolpskydd högt   8. Stolpskydd lågt   9. Säkerhetsinlägg   10. Pallstopp

VI ARBETAR MED ÖVER 40 OLIK A SYSTEM av pallställ och har skaffat oss en djup kunskap och 

en bred erfarenhet om vart och ett av dem. Det gör att vi kan hjälpa dig med både 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 självklarhet för 

oss. Vi hjälper dig att hitta den lösning som passar bäst för din verksamhet.

Läs mer om våra system på gemo.se

Över 40 olika system!

GEMO ID 054 Alfa Gemo ID 088 GEMO ID 058

GEMO ID 090

GEMO ID 060

GEMO ID 054 Omega

GEMO ID 064

GEMO ID 060G

GEMO ID 068

GEMO ID 089

GEMO ID 069

GEMO ID 071
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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.

Spara timmar genom att inreda smart

VI 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
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