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KLÄDSHOPPEN

HANDLA DIGITALT

Vill du beställa profi lerade kläder 
på ett enkelt och smidigt sätt, är 
Klädshoppen lösningen för dig! 
Vi skapar en unik Klädshop bara 
för ditt företag med era utvalda 

kläder, skor och tillbehör anpassade för en eller 
fl era yrkesgrupper. Profi lering är standard och du 
väljer själv om du vill hämta ut de färdigtryckta 
kläderna på ditt bygg varuhus eller om de t.ex. ska 
skickas till din arbetsplats.

HUR
• Du behöver ett kundnummer på Beijer och 

ett avtal gällande profi lkläder. 

• Logg a in på beijerbygg .se/foretag.

• Klicka på länken ”Klädshoppen”, som du 
hittar under Produkter och i högra hörnet 
bredvid privat/företag (endast synlig om du 
har ett avtal gällande klädshoppen).

• I Klädshoppen lägg er du dina produkter i 
varukorgen. 

BESTÄLL DINA KLÄDER MED PRO-
FILTRYCK DIREKT ONLINE FÖR 
AVHÄMTNING ELLER LEVERANS

• Profi lering är förvalt på de produkter som kan 
levereras med tryck. Tillvalet kan väljas bort om 
tryck ej önskas.

• Välj leveranssätt och avsluta din order.

• Vi informerar dig när dina färdigtryckta kläder 
fi nns att hämta eller är på väg till dig!

För dig som är administratör 
• Klädshoppen fi nns möjlighet att sätta upp ett 

urval av det avtalade sortimentet för dina med-
arbetare, genom att lägg a till dina användare i 
separata grupper. 

• Vid intresse, kontakta din säljare som hjälper 
dig komma igång!

• Dina beställningar ifrån Klädshoppen hittar du 
samlat i klädshoppen på Mina sidor.

• Framöver kommer Beijer lansera attest och 
budgetfunktionalitet i klädshoppen.

KOM IGÅNG
Inlogg ningsuppgifter till beijerbygg .se/foretag

Kontakta kundservice på:
kundservice@beijerbygg .se eller 075-241 2400. 

VILL DU VETA MER?
Din lokala Beijerkontakt kan förse dig med mer 
information om Beijers Klädshop. 


