
Brødrene Dahl AS ble etablert i 1917 og er landets ledende leverandør av tekniske produkter 
innenfor fagområdene VVS, VA og Industri. BD driver virksomhet på 56 steder i Norge og eier i 
tillegg ventilasjonsbedriften Ventistål AS, flisleverandøren Bergersen Flis, 
varmepumpeleverandøren EcoConsult AS og O. Berge (en nisjebedrift innen grossistmarkedet 
VVS).
Lager & Industrisystemer AS et stolt av å være samarbeidspartner og leverandør av 
lagerinnredning til det nye servicesenteret i Ålesund. For Brødrene Dahl AS har det vært 
viktig å fokusere på en helhetlig konseptløsning for lagerinnredningen. På lageret er det 
levert og montert pallreoler i kombinasjon med uttrekksenheter. 
Pakkebordd / arbeidsplassutrustning er en del av konseptet. Inne i servicesenteret er det 
spesialtilpaset konseptreoler for klosettreol og berederreol. Brødrene Dahl AS er svært 
tilfreds med den valgte løsningen. Lager & Industrisystemer AS og vår forandler Bril AS 
ønsker Brødrene Dahl AS Ålesund til lykke med nytt servicesenter
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Lager & Industrisystemer AS har realisert 
lagerinnredning til Brødrene Dahl nye 
servicesenter i Ålesund
Et fleksibelt og allsidig lagringssystem fra 
Lager & Industrisystemer AS / SSI SCHÄFER ble levert og 
montert til Brødrene Dahl nye servicesenter i Ålesund
Som landsdekkende samarbeidspartner planlegges 
prosjektene ned til minste detalj der rådgivning og analyse 
er viktige punkter for et optimalt lager med dertil vareflyt. 
Leveransen består av PR 600 pallreoler på lager samt PR 600 
pallreol for  klosett og berederreol i butikk. Pakkebord og 
arbeidsplass er en naturlig del av konseptet.  

Uttrekksrammer for å ivareta ergonomi. Montert i 4 høyder

Konseptløsning PR 600 pallreol i butikk for klosettreol

Brødrene Dahl AS avdeling i Ålesund har stor fokus på konseptløsning, noe 
butikken gir et meget godt inntrykk av. Enkelt å finne frem, godt merket og 
god belysning skal gi kundene en kjøpsopplevelse når det besøker avdelingen

Berederreol kombinert med naturlig tilbehør i et system. Optimal konseptløsning



Kort oversikt over fordeler
 I facility management
• Helhetlig konsept der lagerinnredningen har en sentral plass
• Profilering på PR 600 pallreoler
• Konseptreol for klosett og beredere

 under daglig drift
• Tilrettelagt for meget god intern logistikk og påfylling
• Meget oversiktlig for BD kunder
• Profilering av produkter i pallreol

 I prosesstyring
• Inn og utgående varer effektiviteres betydelig
• Pakkebord  / arbeidsplass  i nærhet til den daglige drift

 Klar for fremtidig utvikling
• Et servicesenter som er tilrettelagt for fremtidig vekst i regionen

Arbeidsplass og pakkebord er en naturlig del av 
konseptet. Legg spesielt merke til optimal lyssetting 
som ivaretar ergonomien.

Sikkerheten er ivaretatt med stigebeskyttere og 
stolpebeskyttere i hele anlegget!

Hver reol er designet for optimal vareplassering. Det er tatt høyde 
for 1 karm og 2 karms paller. Fleksibiliteten er svært viktig for 
Brødrene Dahl AS.

PR 600 pallreol inngår i samme konseptfarge som servicesenter. 
Markevarebygging gjennom skreddersydde konsepter er et viktig 
element i vårt samarbeid.



 s 

et unikt og
overbevisende samlet total
konsept:
Utvalget av løsninger sammensatt i et totalkonsept kombinert med 
full støtte helt fra starten av og frem til ferdig montert anlegg er 
svært viktige kriterier for Brødrene Dahl AS. 
Bril AS, vår forhandler i Møre og Romsdal har vært montasjeleder og 
gjennomført prosjektet i samarbeid med Robert Knutsen hos 
Brødrene Dahl AS. Anlegget er montert og levert innenfor tidsfrister 
og tilbakemeldinger fra Brødrene Dahl AS i Ålesund er svært positive.
Lager & Industrisystemer AS og Bril AS ønsker Brødrene Dahl AS 
lykke til med nytt servicesenter i Ålesund

LAGER & INDUSTRISYSTEMER AS
Totalleverandør av lager-, industri- og 
logistikkløsninger.
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gjennomgang av konseptstudie 
Kundens ønsker, krav og behov avdekkes. Innredningskonseptet 
blir så utviklet ved å hensynta funksjonskravene til 
Brødrene Dahl AS. Det betyr at rådgivning og service med 
støttefunksjoner er viktig. 
Våre erfarne teknikere tar hensyn til kundens ønsker og krav og 
utvikler den optimale totalløsningen.

1.
2. Detaljert planlegging

Vår brede kunskap om hendelses-prosesser fra ulike bransjer legger 
et solid grunnlag for utvikling av fremgangsrike logistikkonsepter.
Detaljplanleggingen er da også grunnlag for
den optimale totalløsning. 
Vi taler samme språk som våre kunder!

3. totalkonsept med implementering og montering
Ønske om 100 % tilgjengelighet for varer og tjenester stiller høye 
krav til lager og logistikk. Det er viktig å finne den rette strategien 
og for å virkeliggjøre den med de mest effektive
systemene. 
Lager & Industrisystemer gjennomfører alle sine prosjekter på 
bakgrunn av LSDP (LIS Solution Delivery Prosess) Modellen sikrer
felles tolkning av hva som skal leveres, inklusive hva partene er 
ansvarlige for. Likeledes vildet være klar fremdriftsplan i forhold til 
test, overtagelse og tilgjengelighet.

Profesjonell prosjektledelse og gjennomføring
Våe kunders invisteringer skal alltid væe trygge. 
Vi lever opp til lovet produktkvalitet og pris. Vi tar 
fram detajerte planer, som virkeliggjøres av våre
prosjektledere på plassen. Vår service er av
høyeste klasse fra planlegging til igangsettelse.
Alt gjøes med personlig understøtte fra
salgsansvarlig

4.

LIS – Kvalitetsleverandøren du kan stole på
Lager & Industrisystemer AS er en totalleverandør av lager, 
industri og logistikkløsninger. Pallreoler, småvarereoler, 
plastkasser, automasjonsanlegg, lagerautomater, mobile 
reoler, grenreoler og gjennomløpsreoler er noen av de 
områdene vi kan tilby våre kunder. 
Konseptet som er utviklet for Brødrene Dahl AS tar 
utgangspunkt i både bredde og dybde i vårt sortiment og 
tippasset Brødrene Dahl AS.

LIS skal være en kvalitetsbevisst samarbeidspartner som 
ivaretar Brødrene Dahl AS ønsker og behov ved aktivt
å søke områder som skaper Vinn- Vinn for begge parter.
Vårt hovedkontor ligger ved Vinterbro utenfor Oslo med et 
tilhørende lager på 1 500 m2. Her er det også et verksted 
hvor det kan tilpasses og spesiallages løsninger som ikke er 
katalogført.


