SERVIC E P AKE T
HY R VERKTYG

T A XI B UD

Vi erbjuder ett brett utbud av maskiner
och verktyg för uthyrning, för att du
skall slippa dyra investeringar i verktyg
som du sällan använder.

Fortsätt jobba och behåll din
parkeringsplats så ordnar vi billiga
leveranser, omgående och direkt till
arbetsplatsen.

24
K UR E N - H ÄMTA
B E STÄLLNI NGA R 24/7

PERSONLIG SERVICE AV
VVS-UTBILDAD PERSONAL

Detta är vår service som gör det möjligt
för dig att ringa in en beställning under
ordinarie öppettider, för att sedan
hämta ut materialet från ”Kuren” när
det passar dig - oavsett dag eller tid
på dygnet.

Tack vare vårt system med försäljning
över disk, där vi hjälper dig att lägga
ordern och plocka ihop varorna, är
snittkunden hos oss klar på mindre
än hälften av tiden jämfört med
självplock. Tid är pengar!

L UN D A ON L I N E
Vårt webbaserade faktureringsprogram till ett kraftigt subventionerat pris.
Här kan du lätt skapa offerter, fakturor,
arbetsorder och beställningar med
hjälp av en dator, surfplatta eller
smartphone. Det är enkelt att ladda
ner dina order från Lundagrossisten
och direkt omvandla dem till fakturor.
Ju mindre tid du behöver lägga på
administrativa uppgifter, desto mer tid
har du att tjäna pengar!

Vår målsättning är att vara

din mest effektiva
samarbetspartner

A V F A L L SHA N T ER I N G
20 0 MÖ JLI GA SÄ LJA RE

ALLT MATERIAL OMGÅENDE

Du väljer själv vem du vill ha som
personlig kontakt och ringer till valfritt
lager för omgående betjäning.

Allt i katalogen, med undantag för
gulmarkerat, finns tillgängligt ”på
hyllan” på samtliga av våra lager.

Du behöver aldrig vänta på att just
din säljare ska bli ledig. All vår personal
kan svara på frågor om tidigare
order och produkter samt fixa fram
specialmaterial.

Som kund hos oss spiller du ingen
dyrbar tid på att slänga byggavfall på
avfallsstationer.
– Vi erbjuder dig avfallshantering på
de flesta av våra lager till en ringa
kostnad.

J UST - I N - T I M E- L EV ER A N SE R
Vi erbjuder dig tidsanpassade utkörningar av
VVS-utbildad personal med våra egna lastbilar.

E FFEK TIVISERA TID EN

ÖPPET T I D ER

L UN D A SK OL A N

Ring in dina beställningar från bilen, så
är det plockat och klart när ni kommer
fram till hämtlagret!

Öppet alla vardagar 06:00-17:00. Vi
har även lördagsöppet i Solna och
Mölndal 08:00-14:00.

Vi anordnar kontinuerligt kurser i
allt från värmepumpsinstallation till
fakturering och försäljning.

