
FLEXIBLA
FÖRRÅDS- 
LÖSNINGAR
Anpassa för just dina behov.

Flexibla och  

funktionella  

lösningar!



Flexibla förrådslösningar för dina behov.

På Ahlsell strävar vi efter att göra tillvaron 
enklare för dig. Vi gör det genom vårt 
kunnande, breda sortiment, säkra logistik 
och viljan att göra det lilla extra. 

Därför erbjuder vi en rad smarta tjänster 
för våra kunder. Tjänster som förenklar 
vardagen och skräddarsys efter just dina 
behov. Till de mest efterfrågade hör våra 
förrådslösningar.

Konceptet vänder sig till alla som behöver 
ha sina produkter i ett förråd nära 
verksamheten.

Ahlsell har över 100 000 produkter i lager 
inom VVS, EL, Verktyg & Maskiner, Bygg, 
VA, Personlig skyddsutrustning och kyl. 
Genom våra flexibla förrådslösningar kan 
du alltid ha dina kritiska produkter i lager.



HYLLSYSTEM
Var sak på sin plats. Vårt flexibla hyllsystem är ett genomtänkt 
koncept för lager och förrådsinredning. Lika flexibelt som robust 
och framtidssäkert. Lagerhyllorna anpassas enkelt efter dina behov 
av förbrukningsmaterial. För att inte tala om skruv, bult, verktyg, 
skyddsprodukter, elmaterial, VVS- och installationsprodukter.

Enkel montering Yteffektivt Bra överblick Ordning och reda

Anpassas  

enkelt efter
 

dina behov!



CONTAINERS

VAGNEN

Våra flexibel containrar är mer än ren 
förvaring. Du får ett välfungerande  
förråd eller lager precis där du vill ha det.  
Ett säkert arbetsredskap som kan 
anpassas helt efter dina behov och 
önskemål. Containrarna håller måttet 
med råge och finns i många storlekar och 
modeller. Inred som det passar dig: med 
eller utan belysning, värme eller isolering. 
Självklart levererar vi dit du önskar.

Vagnen hjälper dig att ha ordning och 
reda vart du än befinner dig. Börja och 
sluta inte dagen med att springa iväg 
efter verktygen. Med lyftöglor och 
punkteringsfria hjul har du alltid det du 
behöver nära dig. Vagnen har ett lås 
förberett för klass 4 hänglås, utdrags- 
skenor för att skapa arbetsyta och 
grenuttag för el. Allt du behöver på 
armlängds avstånd.

Med eller utan  

belysning!

Mobil Tidsbesparande Yteffektivt Ordning och reda

Tidsbesparande Yteffektivt Bra överblick

Hyr eller köp!



BILINREDNINGAR
Nu blir det ordning i din rullande verkstad. Vår flexibla 
bilinredning är ett smidigt system som byggs av moduler. 
Lägg till det låg vikt och stor hållbarhet. För att inte tala 
om den suveräna överblicken. Passar alltså perfekt för 
installatörer och hantverkare. Välj mellan standardlösningar 
för olika bilmodeller eller moduler anpassade efter elektriker 
eller VVS:are. Eller sätt ihop det precis som du vill med 
hyllor, sortimentslådor och backar. Dessutom finns det 
massor av smarta tillbehör. Bilinredningen är gjord för tuffa 
tag, säkerhetstestad och godkänt av TÜV Rheinland, ett 
internationellt test- och certifieringsföretag.

Enkel montering Yteffektivt Bra överblick Ordning och reda

Ordning

och reda!



DRIFTFÖRRÅD
Med våra flexibla driftförråd kan du göra materialflödet effektivare. 
Du får en enkel, smidig och säker lösning. Uttagen registreras med 
handskanner. Påfyllnadsleveranser kan ske per automatik, med 
beställningslistor eller manuellt med hjälp av handskanner. Lägg till 
tryggheten att kritiska produkter alltid finns i lager. Därmed ökar 
driftsäkerheten och du får tid över till annat.

Bra överblick

Tidsbesparande Yteffektivt Ordning och reda

Öka  

driftsäker-

heten!



Det är roligare att jobba när man hittar 
det man söker. Flexibla boxen är en smart 
sortimentlåda med unika egenskaper för 
installationsprodukter (skruv, kabelklammer, 
rör, kopplingar med mera) som skräddarsys 
efter dina behov. Standardsortiment av till 
exempel skruv och bult levereras i lådor 
som passar direkt i Boxen. Systemet 
bygger på att varje låda är löstagbar och 
kan täckas med medföljande lock. Kan 
med fördel placeras i en Holder – ett smart 
racksystem med plats för tre lådor och 
bärhandtag för enkel transport.

SORTIMENTLÅDA

VARUAUTOMATER
Det obemannade förrådet är här. Med en flexibel  
varuautomat får du ännu bättre kontroll över företa-
gets förbrukning. Fyll automaten med produkter som 
personlig skyddsutrustning, handskar, öronproppar, 
glasögon med mera. Användarna identifieras med 
en id-tagg och åtgången ur sortimentet kan enkelt 
listas. Varuautomaterna kan hyras eller köpas och 
finns i olika storlekar.

Tidsbesparande Bra överblick Ordning och reda

Tidsbesparande Bra överblick

Hyr eller köp!



Det lönar sig att  
vara kund hos Ahlsell

Genom våra partners kan vi hjälpa dig med  
allt från finansiering och bemanning till påfyllning.  

Ahlsell gör det ännu enklare att vara proffs!

Ahlsell Sverige AB
www.ahlsell.se
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