
INSTALLATION & BÄRIGHET

Att reducera rasrisken är ett effektivt sätt att öka säkerheten i 
din förvaring. Redan vid installation är det viktigt att ta hänsyn 
till golv, golvförankra dina pallställ och balksäkra balkarna för 
att undvika ras och att bärbalkarna lyfts ut oavsiktligt. Glöm inte  
att märka pallställen med maxlast för att undvika överbelastning.  
Mot yttre åverkan som kan generera ras och nedsatt kapacitet  
skyddas pallställen enkelt med påkörningsskydd. Även golv- 
markeringar och speglar reducerar risken för kollision. För 
hyllställ ökar du enkelt säkerheten med hjälp av väggfästen. 

INSPEKTION OCH BESIKTNING

Planera in kontinuerliga inspektioner och besiktningar av 
din förvaring så ökar säkerheten avsevärt. Kontakta Gigant 
för mer information eller för att boka in en besiktning eller 
inspektion.

LÄCKAGE

Förvara fat i pallställ på ett säkert och smidigt sätt. Halkrisk 
vid spill och risk för läckage reducerar du enkelt med pro-
dukter såsom pallställslådor och miljögolv. För mer info om 
läckagehantering, se vårt Kompetensområde Läckage.

GUIDE: FÖRVARING
En bra förvaringslösning bidrar i allra högsta grad till en bättre arbetsmiljö, där ökad säkerhet för  
de anställda är grundläggande, men där även bättre ergonomi är ett viktigt mål. En väl planerad  
förvaringslösning genererar även ökad effektivitet. Med allt från hyll- och pallställ i toppklass till  
smarta tillbehör anpassas våra lösningar till dig och dina behov. 

RASSKYDD

Undvik att något, stort som smått, rasar ner från dina pallställ 
med smarta tillbehör. Med genomskjutningsskydd förhindrar 
du att pallar skjuts ut från pallställens baksida och med ras-
skydd stoppas löst gods från att rasa ner i gångar. Med hjälp 
av halvpallsinsatser, iläggsplan, gallerhyllplan och tvärbalkar 
reduceras även risken för ras då dessa förenklar hantering av 
halvpallar, smågods och långsideshantering. 

ERGONOMI

Förbättra ergonomin och gör arbetet mer attraktivt med ut- 
dragenheter i pall- och hyllställ som förenklar flödet. Ergono-
min kan även förbättras med hjälp av lutningssatser för hyll-
ställ och hjullistställage för pallställ, där du låter produkterna 
komma till dig istället för att du ska behöva sträcka dig.   

EFFEKTIVITET

Effektivisera och öka lagringskapaciteten med upp till 87 pro- 
cent med mobila hyllställ. Med hörnhyllor för hyllställ tar du 
enkelt vara på ofta outnyttjad yta, och för säker lagring förvarar 
du enkelt dina produkter i ett hyllställ med dörrar som kan 
låsas. Med tillbehör såsom avdelare, etiketter och skyltar för 
hyll- och pallställ kan arbetet både förenklas och bli effektivare.

KONTAKTA OSS GÄRNA!  
0322-60 68 50 | gigant@gigant.se | blog.gigant.se | www.gigant.se
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