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Ny generation  
plockgodissystem
Med lång erfarenhet av stora utrullningar och egen tillverkning har vi nu utvecklat en 
helt ny generation av godisburk som är designskyddad. Utvecklad i egen regi och i nära 
samarbete med butikskonsulenter, designers och konceptleverantörer. 

• Livsmedelsgodkända, helt fria från bisphenol och lim. 

• Ökad försäljning genom stor exponering på liten yta. Tre olika bredder, 150, 200 
respektive 300 mm, som kan kombineras fritt efter försäljningsfrekvens.

• Ergonomi och arbetsmiljö, godislådorna dras ut vid påfyllning med automatisk  
öppning och stängning. 

• Kostnadseffektivt vid omprofilering, låga driftkostnader samt lång livslängd.
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Stommar
Stommen är utformad som trappdesign vilket ger maximal exponering och kräver 
minimal butiksyta. Spillrännan har en utdragbar hurts för förvaring av extra material till 
exempel dekaler, skedar, burkar, påsar med mera. I den utdragbara hurtsen finns en dold 
spillränna där godiset samlas upp i en behållare som är lätt att tömma och städa ur.

Stomme 4 hyllplan, exkl. spillränna

Stomme 5 hyllplan, med spillränna

Hörnstomme 4 hyllplan

Hörnstomme 5 hyllplan
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Toppskylt med ledbelysning

Påbyggnadsmodul plexilåda

Påbyggnadsmodul spjut

Påbyggnadsmodul för hörnstomme

Toppskylt med ledbelysning för hörnstomme

Tillbehör
Påbyggnadsmoduler som monteras ovanpå stommen för spjutning eller 
störtning. Toppskyltar monteras antingen direkt på stommen alternativt på 
påbyggnadsmodulerna och är enkla att profilera om.
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Pås- och skedmodul Pås- och muggmodul

Tillbehör
Moduler för påsar, skedar och muggar placeras på valfri plats i stommen.
Bredd 300 mm.

www.steelo.se    11   



Godisburkar
Burkarna är livsmedelsgodkända, helt fria från bisphenol och lim. Plana gavelsidor 
minimerar utrymmet mellan godisburkarna. Finns i tre olika bredder, 150, 200 
respektive 300 mm, som kan kombineras fritt efter försäljningsfrekvens.

Sked

300 mm / 17 liter200 mm / 11 liter150 mm / 8 liter
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Sockerlåda
Burkarna har utdragbar 
sockerlåda för enkel ren-
göring. Lådans front döljer 
också hyllplanet vilket ger 
en ren design.

Topplock
Godisburkarna dras indivi-
duellt ut vid påfyllning med 
automatisk öppning och 
stängning av topplocket. 
Burkarna kan dras ut till 
100% med automatisk 
låsning vilket gör att burken 
inte kan falla ner.

Lock
Tättslutande lock  
förhindrar att godiset 
torkar.

Ergonomi och arbetsmiljö

Lock

Sockerlåda

Topplock

Etikettficka

Etikettficka
Etikettfickan är löstagbar, 
vilket underlättar vid byte 
av etikett.
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Din värld är vår inspiration
Vår passion är inredningar och förvaringslösningar för professionell miljö. Hyllsystem, 
däckställ, butiksdisplayer, shop-in-shop-lösningar för att nämna några. Hos oss föds idéer, 
lösningar förädlas, utvecklas och konstrueras. Kvalitet, nytta och effekt är slutmålen. 
Antingen det handlar om inredningar för lager, arkiv, butik eller andra utrymmen. Välj fritt 
mellan standard- eller skräddarsydda lösningar. Hos oss är det mesta möjligt, allt sker i vår 
egen regi. Egen tillverkning via tekniskt avancerad maskinpark och driven personal, i en 
och samma byggnad. Därför har vi kontroll över samtliga moment.

Exponera, förvara, producera
Vi kan säkerställa hög kvalitet lika väl som snabbhet och precision i leverans. Din initiala 
medverkan är också viktig. Det är du som kan din marknad och dina målgrupper. Du 
stoppar in din värld, dina mål, dina krav. Vi tillför det vi är bäst på; formgivning, material-
val, konstruktion, tillverkning, leverans. En slags ömsesidig inspiration. Slutresultatet blir 
precis som det är tänkt, eller ännu bättre. 

Sedan 2011 ägs Steelo av Lagercrantz Group, en koncern med verksamhet i sju länder 
och som sedan 2001 är börsnoterat på OMX Stockholm och Nasdaq. 

Välkommen till vår skapande verkstad.

Vår process
Design

Med utgångs-
punkt från behov 
eller idé skapar 
vi attraktiva 
designförslag.

Designen 
förädlas till 
en färdig 
konstruktions-
lösning.

Effektivt 
produktions-
flöde med all 
tillverkning 
samlat under 
vårt eget tak.

Kundanpassade 
logistiklösningar 
med allt från 
emballage till 
leverans.

Installation  
på plats  
hos slutkund.

Konstruktion Produktion Logistik Installation

Se filmen om  
vår process!
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