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Vi tilbyder leasing af jeres lagerinventar.
Bl.a.:
- Pallereoler
- Mobile pallereoler
- Shuttle-systemer
- Lagerautomater

Vores produkter muliggør smart lagerstyring, 
hvor man sparer både plads såvel som tid.

Læs mere her i folderen om de forskellige 
løsninger vi tilbyder.

Leasing

CVR: 20135891
Theilgaards Allé 17

DK-4600 Køge

+45 46 18 69 69
info@thanex.dk
www.thanex.dk

Vi rådgiver om 
lagerindretning 
til alle brancher

Den ideelle løsning til 
lager og produktion

Inventar til lager
og værksted
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Vi tilbyder skræddersyede 
finansieringsløsninger med masser 
af fordele for både små og store 
virksomheder.

Med en leasingaftale undgår du også 
en større udbetaling. Vi finansierer 
anskaffelsen op til 100% samtidig med, 
at du bevarer dine lånemuligheder 
i banken. Du skal ikke trække på 
kassekreditten eller optage lån.
Ved sæsonudsving i din virksomhed, 
kan du f.eks. vælge ikke at betale 
leasingydelser i et par måneder om året.

Variabel ydelse. Etableringsomkostninger 3.500 kr. + forsikringsdeklaration som opkræves med første ydelse.  
Restværdi 10%. Løbetid 72 mdr. Alle priser er ekskl. moms. Tilvalgsoptioner medfører ekstraomkostninger. 

Vi tager forbehold for prisændringer, ændret renteniveau og kreditgodkendelse.

Thanex A/S og Leasing Fyn 
samarbejder, når det gælder 
leasing. Leasing Fyn er ejet af 
Sparekassen Sjælland-Fyn, 
Fynske Bank og Middelfart 
Sparekasse og har beskæftiget 
sig med finansiering siden 1983. 
Vi hjælper gerne din virksomhed 
med den optimale lagerløsning.

LEASINGYDELSE PR. MÅNED:                  

3.500 kr.

LEASINGYDELSE PR. MÅNED:                  

7.100 kr.

LEASINGYDELSE PR. MÅNED:                  

6.400 kr.

LEASINGYDELSE PR. MÅNED:                  

9.200 kr.

Lagerautomater

Atlas shuttle

Pallereoler

Mobile pallereoler

- Den mest brugte løsning til lagring af paller
- Simpleste måde at lagre paller på
- Nemt at udvide

- Lagrer i højden
- Indbygget software til lagerstyring
- Ergonomisk korrekt pluk

-  Optimal udnyttelse af lagerets kapacitet 
helt op til 80%

- Håndtering af langt flere paller

- Meget kompakt løsning
- Finder pallerne automatisk
-  Funktionsdygtig i både frost og konventionelle lagre
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