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I morgen åbner Ahlsell ny el-vvs-va og  
værktøjsprofcenter for professionelle  
installatører i Roskilde 
==
I morgen, fredag den 9. juni, åbner Ahlsell en ny el-vvs-va og værktøjsbutik 
for professionelle installatører i Roskilde. Indvielsen af butikken starter kl. 
11.00. 
 
Ahlsell startede virksomheden fra 0 i Danmark 1999 og åbnede det første profcenter i marts 
2000. I de seks år har Ahlsell åbnet en ny butik hvert år. Med åbningen af det 6. danske 
profcenter i Roskilde er det første skridt taget udenfor København. 
 
”Ahlsell er den største grossist i både Sverige, Norge og Finland. I Danmark ligger vi 
stadig noget ned af stigen, men vi har haft en kraftig omsætningsfremgang de seneste år,” 
siger salgsdirektør for Ahlsell VVS Karsten Witthøfft.  
 
På fredag åbner Ahlsell et nyt Profcenter i Roskilde. Det bliver 5 kendte ansigter som 
kommer til at betjene kunderne med Frank Kappel som Filialchef.   
 
” De seneste to år har vi haft en sælger kørende i området og kunderne har efterlyst et 
profcenter. Ved at etablere en butik i området gør vi det enklere for vore kunder som ikke 
vil køre særligt langt når de pludselig mangler en stikkontakt eller en fitting.  Med butikken 
kan vi tilbyde en endnu højere service og betjene nye kunder i området,” siger 
salgsdirektør for Ahlsell El Ole Kyhl. 
 
 
For yderligere information kontakt:  
Karsten Witthøfft, salgsdirektør for Ahlsell VVS, + 45 40 70 68 90  
Ole Kyhl, salgsdirektør for Ahlsell El, + 45 40 70 68 80  
 
Ahlsell er en grossist-virksomhed med aktiviteter inden for el, vvs, værktøj og maskiner 
samt køl. Ahlsell i Danmark omsætter for ca. 450 mio. kroner og beskæftiger ca. 170 
medarbejdere inden for VVS, el og køl, og er en del af en svensk koncern med aktiviteter i 
hele Norden. Koncernen omsætter for lidt mere end 16 mia. danske kroner i norden og 
beskæftiger 4000 medarbejdere.  
 


