Fra en enkelt reol til totalløsninger

Vi hjælper med logistikken

Pallehåndtering

Smådelshåndtering

Hos Thanex har vi Danmarks stærkeste udvalg af
produkter til indretning af lagre, produktion, arkiver og
værksteder. Gennem mere end 40 år har vi leveret
løsninger til det danske marked, hvor vi sammen
med vore kunder har sikret, at de har fået de mest
rationelle, økonomiske og effektive løsninger.

Vi har pallereolsystemer, der kan anvendes i såvel det
lille lager som på det store avancerede.

Smådele styres let og overskueligt med vort store udvalg af produkter til smådelsopbevaring.

Vi har sikret os eneretten til at levere kvalitetsprodukter
til det danske marked fra tre af Europas største
producenter af reoler og lagerautomater: Stow, Hänel
og Zecchetti.

Dybdestablingsreoler

Gennemløbsreoler

Lagerautomater

Midireoler

Mobile pallereoler

Pallereoler

Småvaregennemløbsreoler

Stålhyldereoler i flere etager

Stow producerer de kendte pallereoler, midi-reoler
og stålhyldereoler. Stow er i dag Europas førende og
mest automatiserede pallereolfabrik.
Hänel har i mere end 60 år været en af verdens førende
fabrikker inden for lagerautomater og rotomater, både
til industri og arkiv.
Zecchetti producerer tre forskellige lagerautomater,
der gør det muligt at optimere plukkeprocesserne på
lageret og i produktionen. Liften i automaterne kan
både køre i højden og i dybden, men som noget helt
nyt - også i bredden.

Opbevaring

Arkiv

Vort program er særdeles omfattende og tilgodeser alle
krav om sikker, oveskuelig og skånsom opbevaring.

Systemerne holder orden og sikrer, at alting let kan
arkiveres og ikke mindst findes igen.

Grenreoler

Værktøjsskabe

Arkivautomater

Arkivskabe

INSTA
Vore erfarne sikkerhedskonsulenter har stor ekspertise indenfor sikkerhed på lageret, samt et gennemgående
kendskab til regler og lovkrav omkring sikkerhed. Vi kan være jeres virksomhed behjælpelig med at få optimeret
lagerets sikkerhed. Det er vores erfaring, at man med en serviceaftale med tilhørende rapport og godkendt INSTAcertifikat, slipper for mange unødige omkostninger i forbindelse med at overholde arbejdsmiljøreglerne.
Vi har mere end 25 års erfaring med, at sikkerhedsoptimere større såvel som mindre lagre. Med en INSTA-aftale
hos Thanex, kan man altid kontakte os og blive rådgivet omkring sikkerhed på lageret. Det skaber et tryggere miljø
for medarbejderne og sparer penge i sidste ende, da man med en regelmæssig kontrol af lagerinventaret kan
forebygge større skader.

Hvorfor skal du vælge en løsning fra Thanex?
Rådgivning og vejledning fra branchens mest erfarne team
Gennemtænkte rationelle og økonomiske løsninger
De mest gennemprøvede produkter fra Europas førende leverandører
Den bedste kvalitet, vores løsninger holder hvad de lover
Godkendte produkter, som overholder alle myndighedskrav
Levering fra dag til dag
Den rigtige løsning på dit behov
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