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DET ÄR NÅGOT 
UNIKT MED 
LUNDQVIST
Läs om hur Lundqvist Maskin & Verktyg AB lokala marknads kännedom, unika 
kompetens, stora flexibilitet och lokala lager – kombinerat med delägarskapet 
i BIG-gruppen kan hjälpa ditt företag till en effektivare försörjning av verktyg, 
maskiner, skydd, förnödenheter och mycket annat. 

Industri



VÅRT MÅL ÄR ATT VI TILLSAMMANS 
SKA SÄNKA ERA KOSTNADER SÅ 
MYCKET SOM MÖJLIGT

Din lokala industri- och servicepartner
Lundqvist Maskin & Verktyg AB har sedan starten 1930 levererat 
verktyg, maskiner, skyddsutrustning, industriförnödenheter och 
arbetskläder till yrkeskunder. Oavsett i vilken bransch du är verk-
sam vill vi vara din logistikpartner och länk till de leverantörer som 
erbjuder de produkter som passar just dig. För att klara detta har vi 
idag tillgång till:

Vår kunskap är din kunskap 
Med rätt kunskap om produkter kan en liten skillnad mellan olika 
produktalternativ i slutändan spela en avgörande roll. Att alltid arbeta 
med precis rätt produkt för det aktuella ändamålet, varken bättre 
eller sämre än du behöver, är viktigt för totalekonomin. Med detta 
synsätt hjälper våra produktspecialister dig med att effektivisera din 
produktion. Deras uppgift är att följa utvecklingen och informera dig 
om produktnyheter och nya tekniker.

Ägna dig åt det du är bäst på
Din arbetstid är en av dina mest värdefulla tillgångar. Industri-, bygg-  
och serviceföretags dagliga inköp av verktyg, förnödenheter och 
indirekt material stjäl ofta onödigt mycket resurser från kärnverk-
samheten. Genom att samla dina inköp hos oss minskar du antalet 
leverantörer och förenklar varuflödet. Du får samordnade leveranser 
och minimerar de administrativa frågorna som fakturering, leverans-
bevakning m.m.  
 Detta tillsammans ger en bättre totalekonomi och du får helt 
enkelt mer tid att ägna dig åt det du är bäst på – ditt eget arbete.

BIG-GRUPPEN LUNDQVIST MASKIN & VERKTYG

Vi vet hur det är. Att verka i en konkurrent utsatt bransch kräver hårt arbete, långa 
arbetsdagar och hundraprocentig kontroll på alla kostnader. Vi vill bidra med det vi 
är bäst på och se till att era val av verktyg, maskiner och förnödenheter alltid blir 
kostnadseffektiva. Lagerhållning, administration, logistik, inköp och hantering vid 
eventuella produktionsstörningar bidrar alla till slutnotan. Kan vi ha kontroll över alla 
dessa delar kan vi också hjälpa er att sänka de totala kostnaderna. 

• 3 butiker och lagerplatser i 
Stockholmsområdet 

• 30 kompetenta medarbetare 
som med stor branscherfa-
renhet hjälper dig att lösa dina 
unika problem och frågeställ-
ningar.

• 5 turbilar som varje dag 
levererar varor till våra kunder i 
Stockholm och Södermanland. 

• 21.000 lagerlagda artiklar

• Egen produktkatalog

• E-handelslösning med många 
möjligheter till anpassningar 
som passar dig och ditt  
företag.

• 2 Serviceverkstäder

• Uthyrning

• Utbildning

• 3 Gasförråd



FAKTA

KONTAKTA OSS!

DIN LOGISTIKPARTNER
Hos Lundqvist Maskin & Verktyg AB hittar du över 21.000 noga utvalda artiklar i lager. Om 
det inte räcker och du söker en unik produkt ser vi till att ta fram det till dig. I vår affärsidé 
ingår att förse våra kunder med produkter och tjänster som ligger utanför det som kallas 
”normal standard”. Våra kontakter med fler än 2000 tillverkare tillgodoser våra kunders 
olika behov av unika produkter för sina respektive verksamheter. LOGISTIK

 Turbilsystem 
 Våra egna bilar  
 levererar dagligen  
 inom Stockholms- 
 området och delar 
 av Södermanland.

KOMPETENSOMRÅDEN

 Arbetsplats
 Bygg
 Elhandverktyg
 ESD-produkter
 Gas
 Handverktyg
 Infästning

 Mätverktyg
 Personligt skydd
 Skärande verktyg
 Slipverktyg
 Svets
 Tryckluft 

SORTIMENT

 21.000 artiklar  
 i lager

 Tillgång till  
 över 1 miljon  
 artiklar med  
 kort leveranstid

 Inriktning 
 Industri-, bygg-  
 och serviceföretag
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SOLNA 
Smidesvägen 5
171 41 SOLNA
Telefon 08-28 91 00
Telefax 08-28 60 16
lundqvist@lundqvist.se
www.lundqvist.se

Öppet
Måndag-fredag 7.00-17.00

UPPLANDS VÄSBY 
Instrumentvägen 2
194 51 UPPLANDS VÄSBY
Telefon 08-590 913 20
Telefax 08-590 912 40
lundqvist@lundqvist.se
www.lundqvist.se

Öppet
Måndag-fredag 7.00-16.30

VÄSTBERGA 
Vretensborgsvägen 4 
126 30 HÄGERSTEN
Telefon 08-645 33 30
Telefax 08-18 10 03
lundqvist@lundqvist.se
www.lundqvist.se

Öppet
Måndag-fredag 7.00-16.30

KU N D

LEVERANTÖRER

GARANTERAD 
TILLGÄNGLIGHET
Lundqvist Maskin & Verktyg AB tjänst 
LagerService är ett system för lagerhållning 
hos kund. Vi har totalansvaret för skötseln 
och driften av ett för dig anpassat lager/för-
råd på industrin, på byggarbetsplatsen eller 
på underhållsverkstaden. 
 Tjänsten ger dig garanterad tillgång 
till nödvändiga förnödenheter och viktiga 
produkter. Du får ökad kontroll över inköp, 
hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör 
viktiga resurser vilket sammantaget 
innebär bättre ekonomi.

2013 förvärvades Svetsma-
skin-service i Stockholm AB och 
genom detta förstärktes bolagets 
styrka inom varugruppen svets. 
Idag kan vi förutom försäljning 
även erbjuda service, uthyrning 
och utbildning som ger oss  
möjligheten att vara din komplet-
ta svetspartner.

• 2 auktoriserade service- 
verkstäder

• Reparationer, Serviceavtal, 
Validering

• Hyrespark bestående av  
MMA, MIG/MAG, TIG,  
Plasma, Rörkap m.m.

• Utbildning i egna lokaler med 
fasta svetsplatser

• Svetskurser, svetsarprövning

• Svetsteknisk rådgivning av 
IWS-utbildad personal

SVETS- 
KOMPETENS

BIG-GRUPPEN LUNDQVIST MASKIN & VERKTYG
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Lundqvist Maskin & Verktyg AB 
ingår i BIG-gruppen.

BIG-Gruppen är en frivillig samverkan mellan lokalt starka 
entreprenörsstyrda företag med ett flertal yrkesbutiker och 
lokala lager i Sverige och Norge. BIG-gruppen samarbetar tätt 
med de marknadsledande tillverkarna och utvecklar ständigt 
sortimentet. 

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001.


