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Byggmax säljstoppar engångsgrillar under eldningsförbudet
På grund av den rådande torkan runtom i Sverige har Byggmax beslutat att man slutar sälja engångsgrillar. Försäljningen är
stoppad i hela landet till dess att eldningsförbuden hävs.

– Vi förstår att man kan bli besviken, men att grilla på engångsgrill är extra riskfyllt eftersom de står så nära marken och vi vill inte riskera att
våra grillar bidrar till att starta bränder, säger Marcus Essesjö, landschef Byggmax.

Byggmax reklamblad som kommer ut på lördag den 21 juli har en engångsgrill på framsidan.

– Det är olyckligt, men på grund av långa trycktider kan vi omöjligt förutse väder när vi gör våra blad. Men jag vill tydliggöra att vi tar grillarna
ur sortimentet tillsvidare, säger Marcus Essesjö.
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Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är
noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 97 butiker i Sverige, 38 butiker i Norge och 11 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det
bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina
butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt
tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett
expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och
Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


