
 

Hur Frendix Däcktorn gör ditt liv enklare och 
mer lönsamt  

1) Frendix Däcktorn 
effektiviserar arbetet. 
Du kan hitta vilken 
däcksats som helst på 
under 40 sekunder i 
Frendix Däcktorn. Försök 
att uppnå samma resultat 
med ett annat lagersätt. 
Din service personal kan 
koncentrera sig på 
försäljning och 
kundservice. Personalen 
blir gladare så kunderna 
är gladare och affärerna 
blir gladare. 

2) Frendix Däcktorn är 
en reklampelare! 
Det tornar upp sig upp till 
10 meter över marken. 
Alla kan se det. Du har 
inte bara en 
förvaringsyta, du har 
även en reklamyta.  

3) Frendix Däcktorn sparar tid och pengar. 
En långsiktig investering i ett Frendix Däcktorn sparar in, tid, 
pengar, blod, svett och även tårar. Du behöver inte en separat 
lagerlokal, hyllsystem, truckar eller annan kring utrustning.  

4) Frendix Däcktorn, säkrast på marknaden.  
Med fokus på arbetssäkerhet och ergonomi leder Frendix 
Däcktorn till färre olyckor, dina anställda tar färre sjukdagar och 
högre välmående överlag.  

5) Frendix Däcktorn är 
lätt installerat. 
Frendix Däcktorn 
monteras från för-byggda 
moduler. Slutmonteringen 
hos er tar minsta möjliga 
tid och orsakar inga 
avbrott i den dagliga 
driften. Modulen kan 
monteras direkt på 
gårdsplan på betongsula. 
Allt du behöver är ett 16-
amp tre-fas uttag.  

6) Med Frendix Däcktorn 
är det enkelt att 
utöka/expandera. Ett torn 
eller hundra torn - allt 
beror på era behov. Vi 
bygger alla sorters 
system, från enskilda enheter till stora multi-torns komplex.  

7) Enkelt att använda 
Större lagersystem kan datoriseras för förbättrad logistik och 
funktion. Enskilda enheter har lättanvända knappsystem med 
typiska säkerhetsfunktioner och spärrar.  

 

  

Däckförvaring är en växande 
marknad och Frendix Däcktorn 
revolutionerar den. 

8) Frendix Däcktorn är byggt för att 
hålla. 
Frendix Däcktorn är särskilt utvecklat 
och designat för vårt tuffa nordiska 
klimat. I Eno, östra Finland där fabriken 
ligger kan vintrarna föra med sig upp till 
2 meter snö och -30 grader, tornen är 
byggda för väldigt tuffa förhållanden. 
Självklart håller samtliga komponenter 
hög kvalité och stålkomponenterna är 
zinc-pläterade. Målet är lång hållbarhet 
och enkelt underhåll. Frendix Däcktorn 
har två års garanti och är CE-märkt.  

 

Frendix Däcktorn kan placeras inuti 
befintlig lagerlokal, utanpå befintlig 
lagerlokal eller som fristående byggnad. 

 

Frendix Däcktorn kan också 
kombineras med kontorslokaler. På så 
sätt får du ett modernt och effektivt 
kontorslandskap.

 
Ta täten när det gäller däckförvaring! 
Nyttja möjligheterna som Frendix 
Däcktorn erbjuder dig. 

 

 


