Magasinering
Flexibel service i
moderna lagerlokaler
Rex AB erbjuder moderna och inbrottssäkra lagerlokaler över hela Sverige. Ni kan magasinera en kubikmeter eller ﬂera tusen, under en vecka
eller ﬂera år.

Tjänster

Vi erbjuder lagerlokaler över hela Sverige, till både företag
och privatpersoner. Magasinering av bohag sker i specialbyggda trälådor, skyddade mot damm. Övrigt gods
ställs på ytor avsedda för ändamålet.
VÅRA BILAR TILLHÖR
BÄSTA MILJÖKLASS

Inget gods för litet och inget gods är för stort! Tiden är
också obegränsad. Vissa magasinerar sitt gods under
ﬂera år medan andra gör det tillfälligt, exempelvis byggprojekt som har försenats och är i behov av tillfällig förvaring för levererat byggmaterial.
Vi erbjuder även transport till och från lagret, så att ni
själva inte behöver komma ut. Vi ser helt enkelt till att
det aktuella godset packas och levereras till den angivna
adressen.

Ansvar

MED REX AB KAN NI
KÄNNA ER TRYGGA.

För privatpersoner brukar magasinerat gods täckas av
hemförsäkringen. Kontakta ert försäkringsbolag för mer
information. Företag brukar däremot teckna en extra försäkring, beroende på godsets värde.

Kostnad

Kostnaden baseras på hur mycket och hur länge ni vill
magasinera. För mer information, kontakta gärna huvudkontoret: 08-564 840 80

KONTAKTA
OSS FÖR
EN OFFERT.

Att ﬂytta är ett helt företag. Låt oss sköta det åt er!
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För Rex AB verkar
inga situationer
för knepiga

Vi anlitar Rex AB för magasinering och
tunghantering. I Sundbyberg, i aslutning till deras huvudkontor, hyr vi en
stor lageryta där vi förvarar bland
annat värdeskåp, serviceboxar och
bankomater i väntan på att bankkontoren behöver dem. Nyligen behövde
exempelvis kontoret i Örnsköldsvik
en ny bankomat. Då ﬁ xade Rex AB
allt och jag behövde inte ens åka ut
till lagret.

Jag har anlitat Rex AB i 15 år. De
har bra utrustning och väldigt skickliga yrkesmän. Inga situationer verkar
vara för knepiga, inte ens när skåpen
väger ﬂera ton och är nästan lika breda som dörröppningarna. Jag fattar
inte hur de gör, men det är inget som
bekymrar mig.
Ove Letzler, byggprojektledare, Nordea

