BEIJER INTERIÖR

VI INREDER
HELA BOSTADEN
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FÖR DINA
INTERIÖRA PROJEKT
I viktiga upphandlingar är rätt partner viktig. Beijer kan med ett brett
sortiment och tjänster som sparar tid vara det självklara valet för dina
interiöra projekt.
PROJEKTSTÖD
Vi mängdar, ritar, bistår med en komplett
offert och är ert bollplank hela vägen.

Vårt mål är att göra din vardag lite enklare
och hjälpa dig att få nöjda kunder och bra
affärer. Med våra tjänster och kunniga säljare
hjälper vi dig genom dina projekt så smidigt,
effektivt och ekonomiskt som möjligt. Du får
alltid en personlig säljkontakt som känner till
dina projekt och kan ge dig snabb hjälp.

AFFÄRSSTÖD
Vi minskar administration kring fakturor
och byggvarudokument. Vi tar fram en digital drift- och underhållspärm för all viktig
dokumentation.

BYGGRÅDGIVNING
Vi hjälper till med materialval ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv samt miljö- och
hållbarhetsdimensioner.

BOSTADSTILLVAL
Vi skräddarsyr processen för aktuella tillval
och skapar ett lönsamt samarbete.

LOGISTIK- OCH LEVERANSLÖSNINGAR
Vi ser till att rätt material i rätt mängd kommer till rätt plats i rätt tid. Vi erbjuder även
hjälp med lagerläggning och lägenhetspaketering.

E-HANDEL
Handla när det passar. Beijerbygg.se har
öppet dygnet runt.
Välkommen till oss på Beijer!

I EN UNDERSÖKNING MED 13 000
PROJEKTINKÖPARE PRIORITERAR
EN MAJORITET:

• att få en helhetslösning
med en leverantör för inredning och ytmaterial
• att få hjälp med att visa
tillvalssortiment
• att sortimentet hos vald
leverantör stämmer överens
med behoven
• att leverantören har tjänster
som t ex lägenhetspackat
och uppbärning (främst inom
kök, bad och förvaring)
Ballingslöv
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BOSTADSTILLVAL
Vi hjälper dig med hela tillvalsprocessen. Tillsammans sätter vi upp
en rutin som både du och dina kunder känner er trygga i. Allt från
köksritningar, produktanpassningar, tillvalsadministration, logistik,
orderhantering och uppföljning.
För dig som bygger bostäder eller förvaltar
fastigheter erbjuder vi ett samarbete kring
dina kunders bostadstillval. Vi får in tillvalen
tidigt i försäljningsarbetet och är ett stöd i
administrationen. En lösning som sparar tid.

Mirro

För de kunder som ska göra egna val medverkar vi till att göra processen enkel.
Genom våra samarbeten med de ledande
producenterna inom inredning får de möjlighet att sätta sin egen prägel på bostaden.

Kährs

EN ENKEL TILLVALSHANTERING I TVÅ STEG
Projektuppstart

Tillvalsprocess

BOSTADSLEVERANTÖR OCH BEIJER

BEIJER

•
•
•
•
•
•

•

Definiera tillval
Prissättning
Bestäm tidsperiod
Visa tillval
Webblösning
Förbered administration

Beijer visar tillval för kund, antingen genom möten,
i Beijerbutik eller på en anpassad webbsida.
Beijer för logg över gjorda tillval
Beijer överlämnar logg till bostadsleverantör som
säkerställer version med bostadskund
Beijer får order från bostadsleverantör
Beijer levererar enligt uppgjord plan

•
•
•
•

För varje bostadskund använder vi ett digitalt formulär där möjliga tillval och kostnad för tillvalen
framgår. Allt för att underlätta hanteringen och säkerställa att allt bli korrekt.
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KÖKET – INTE VILKET
RUM SOM HELST
Köket har blivit bostadens viktigaste rum och en naturlig samlingspunkt. För att skapa extra trivsel är många villiga att investera lite
mer när de ska renovera sitt kök.
Med kvalitetsprodukter, inspirerande
lösningar och känsla för design och
trender kan vi tillsammans med er
skapa de projekt ni efterfrågar.

1.
KÖKSFÖRFRÅGAN
Eventuellt ett första möte
för genomgång av ert
förfrågningsunderlag.

EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS
Ballingslöv • Marbodal • LG Collection
• Electrolux • Bosch Siemens • Franke
Futurum • Franke KS • Nordic Tec

VI HAR ALLT NI BEHÖVER
FÖR ERT KÖKSPROJEKT
Kontakta er lokala fillial
som hjälper er vidare till ett
lyckat resultat.

4.
FAKTURERING OCH
UPPFÖLJNING
Ni får alla inköp på en
samlingsfaktura. Vid större
projekt brukar vi återkoppla
för att säkerställa att allt har
fungerat som det ska.

2.
OFFERT OCH RITNING
Genomgång personligen eller
på telefon med möjlighet till
justeringar. Även hembesök
hos kund.

3.
LEVERANS ELLER
HÄMTA SJÄLV
Bestäm själv om ni vill få
leverans till bygget eller
hämta i vår drive-in hall.

Vi ställer höga krav på våra partners i allt från
kvalitet till säkra leveranser. För oss är det
viktigt att ni får nöjda kunder och bra affärer.

DET PERSONLIGA MÖTET HOS BEIJER ÄR SVÅRSLAGET
möte med vår kontaktperson på Beijer. Förutom att
de fick möjlighet att se och känna på olika material,
ställa frågor och även göra ytterligare tillval, kunde
jag vara trygg i att
de fick träffa en
lösningsorienterad och engagerad
säljare. Visst fanns
det någon som först
tyckte att det hade
varit bättre att göra
sina val digitalt, men
ändrade uppfattning
efter besöket.

Thomas Henriksson är arbetsledare på Cobab i Norrtälje och en trogen kund hos Beijer Byggmaterial.
Han har utvecklat ett mycket starkt samarbete med
sin lokala Beijerbutik, mycket tack vare sina besök i
butiken.
- Det personliga mötet hos Beijer är svårslaget, säger
Thomas.
Vid Cobabs senaste produktion av 20 stycken radhus,
kunde deras slutkunder göra sina kökstillval direkt
hos Beijer Byggmaterial.
”Det kändes det bra att kunna erbjuda
våra kunder ett personligt möte med vår
kontaktperson på Beijer.”
- När det var dags för våra kunder att göra sina tillval
kändes det bra att kunna erbjuda dem ett personligt

Thomas Henriksson, Arbetschef, Cobab i Norrtälje, tillsammans
med Elias Floberg på Beijer Byggmatrial i Norrtälje.
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GOLV FÖR ALLA PROJEKT
Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för dig och din affär, oavsett
mängd kvadratmeter du beställer. Tack vare en stark position på
golvmarknaden och goda samarbeten med ledande golvproducenter
kan vi erbjuda dig hög kvalitet till bra villkor.
Med ett stort lager av kvalitetsgolv kan vi
snabbt leverera till ditt projekt. Vi kan även
lösa dina önskemål med projektlagerläggning. Du får dina varor levererade som det
passar dig – uppmärkta, väderskyddade och
väl emballerade.

Pergo

EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS
Kährs • Tarkett • Pergo • Rappgo •
Bjelin • Prästängen • Nivell • Duri •
D-profile
Vårt eget märke RAW beställs till många golvprojekt.
Hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris.
Med Beijer får du en partner i hela
golvprojektet. Vi hanterar allt från
specialprojekt till riktigt stora projekt
med standardprodukter.

Offert/
beställning

Golvmöte

Levererat/
hämta själv

Fakturering/
uppföljning

BRA KONTAKT MED EN ERFAREN SÄLJARE
Sören Carlsson är fastighetsansvarig på Brofast som
är en av Mios största franchisetagare. Hos Beijer
Byggmaterial har han bland annat beställt Kärhs golv
till flera Mio-butiker där varje beställning legat på
flera tusen kvadrat.

en hög grad av flexibilitet och
lösningsfokus. Och om problem
uppstått i själva projektet har
jag kunnat bolla det med en
erfaren säljare.

”Det finns en hög grad av
flexibilitet och lösningsfokus.”
- Jag känner mig trygg och väl omhändertagen när
jag gör mina köp hos Beijer, vilket är viktigt. Det finns

Sören Carlsson,
fastighetsansvarig på Brofast.
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BRA FÖRVARING OCH
SNYGGA SKJUTDÖRRAR
Förvaringslösningar finns för alla rum och behov. Ge din kund möjlighet att inreda smart och kreativt. En unik lösning för kläderna eller en
snygg skjutdörr för att ge rummet ett lyft.
En förvaringslösning kan vara både snygg och praktisk. Våra duktiga säljare ritar och offererar allt från
den enkla lösningen till de stora projekten med flera
lägenheter där olika behov för tillval av inredning och
ytskikt finns.

Mirro

På Beijer Byggmaterial hittar du ett komplett
sortiment för allt som rör garderob- och förvaringsprojekt.
Mirro

EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS
Mirro • Elfa

FRÅN TÄTSKICKSSYSTEM
TILL LEJONTASSAR
Med Beijer får ni en samarbetspartner för hela badrumsprojektet. Vi
blir bollplanket som även ser till att ni sparar tid och administration.
Med ett stort urval av samarbetspartners hjälper vi
er att skapa det hållbara och smarta badrummet.
Vi offererar allt från tätskickssystem till ytskick och
komplett inredning.

EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS
CC Höganäs • Konradsson • Bricmate
• Fibo-Tresbo • Svedbergs Bad • Macro
Design • Hafa

Fibo-Tresbo

Svedbergs Bad
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LISTER FRAMTAGNA MED
HÄNSYN TILL SKOGEN
Vi kan stolt erbjuda över 600 unika lister ur vårt eget produktsortiment RAW, där samtliga lister är certifierade med FSC eller PEFC.
Vi kompromissar aldrig med kvaliteten på våra produkter. RAW listverk består av ett brett sortiment
som är väl ansett hos professionella byggare tack
vare den höga kvaliteten och anpassade längder. Alla
artiklar överensstämmer med aktuella normer och är
producerade för att passa det kärva nordiska klimatet. Om ni har behov av speciallister eller projektlagerläggning så tar vi naturligtvis hand om det åt er.

Kvalitet är viktigt, men på Beijer tycker vi även att det
är viktigt med ett hållbart skogsbruk. Där tar vi vårt
ansvar och samtliga lister från RAW är certifierade
med FSC eller PEFC.

Med Beijer får du tillgång till ett brett lagersortiment med snabba leveranser från vårt centrallager.

INTERIÖRPLYWOOD
Interiörplywood är en modern produkt som nyttjas flitigt av arkitekter
i många produktioner med höga krav på träkänsla och ytkvalitet.
I vårt breda plywoodsortiment har vi tagit
fram en kvistfri snickeri/interiörplywood för
synlig montering eller vid inte helt täckande
målning. Det är en produkt som har många
användningsområden som exempelvis invändig beklädnad av tak eller vägg, inredning,
salningar och möbler.

RÄTT PANEL GÖR JOBBET
Innerpanel är ett smart val för interiör tak- och väggbeklädnad och
ingår i många nybyggnationer och renoveringar.
Välj inom ett stort sortiment med hög kvalitet. För
att möjliggöra omgående produktion har vi flera
färdigmålade paneler med en fuktkvot som gör att
produkten kan monteras direkt utan efterföljande
krympning. Vi vet hur uppskattat och efterfrågat det
är av allt fler byggare. För dig som vill ha paneler i
helvitt utförande finns flera att välja mellan.

EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS
Norrlands trä • Moelven • Byggma • Fibo-Tresbo

Våra vägg- och takpaneler finns i både massivt trä
som i frästa mdf-skivor. En viktig detalj i flertalet av
våra massiva träpaneler är att vi har en tjocklek på
15 mm så att att även långa längder enkelt kan
monteras av en person.
TREND! Allt fler väljer Fibo våtrumspanel i nyproduktion av kök, tvättstugor, badrum och entréer i förskolor. Det blir ett bra resultat till en lägre kostnad.
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Varje år transporterar vi över 200 000 ordrar. Våra
leverans- och logistiktjänster är högt värderade
hos våra kunder – och det är inte så konstigt. Att få
rätt saker levererade vid rätt tillfälle gör ofta hela
skillnaden mellan ett friktionsfritt projekt och ett
hav av problem.

Vi vet att en lyckad leverans är så mycket mer än att
ta en produkt från punkt A till punkt B. Därför har vi
arbetat fram olika tjänster för att säkerställa logistikens viktigaste ben: rätt plats, vid rätt tid, i rätt
kvalitet och med rätt produkter. Allt för att passa
just ditt specifika jobb. I tabellen nedan ser du vad vi
kan göra för dig:

TJÄNST

LÖFTE

LEVERANS

ORDERSTOPPSTID

Frakt*

• Beställ dag 1, leverans dag 2.
• Leverans med kranbil inkl.
lyft intill bil.

Leverans
07:00 – 16:00

16:00**

Planeringsfrakt 48h*

• Beställ dag 1.

16:00**

Planeringsfrakt 78h*

• Leverans dag 3, 4 eller 5.

Leverans
07:00 – 16:00

Planeringsfrakt 96h*

• Leverans med kranbil
inkl lyft intill bil.

Expressfrakt

• Beställ och få leverans
samma dag***

Leverans
10:00 – 16:00

13:00

• Beställ dag 1.
• Leverans dag 2.
• Leverans bil <25 kg.

Leverans
07:00 – 16:00

16:00**

Paketleverans 24h*

* Vid Frakt, Planeringsfrakt och Paketleverans 24h så får du tillbaka pengarna vid ej uppfyllt löfte.
Gäller zon 1.
** Stockholm 18:00.
*** I mån av tillgänliga fraktbilar.

FLITIGT NYTTJADE TILLÄGGSTJÄNSTER
* Lägenhetspackat
* Lägenhetslyft
* Väderskydd
* Kranbilstjänst, 12-37m
* Helikopterlyft
* Klockslagsleverans
Lokala variationer kan förekomma.

KONTAKTA OSS
Ta kontakt med din lokala säljare för att boka din
frakt eller få mer information om våra logistikoch leveranslösningar. Fråga även om lokala til�läggstjänster som t ex lägenhetspackat och garagebilstjänst. Du kan läsa mer om våra tjänster på
beijerbygg.se.
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SNABBA OCH SMIDIGA JOBB
BEHÖVER BRA LOGISTIK

