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Byggmax fortsetter sin ekspansjon - åpner butikker i Hønefoss og
Kristiansund i løpet av kort tid
Den 26. oktober åpner dørene til en ny Byggmax-forretning i Arnemannsveien 7 i Hønefoss sentrum. Den 9. november er det
Kristiansands tur, og da i Pilotveien 4 mellom Kvernberget flyplass og Dale.

– Vi har høye forventninger til begge våre nye varehus. Det er områder hvor vi har hatt lyst til å etablere oss i lang tid og vi ser frem til å gi
lokalbefolkningen inspirasjon, gode råd og mulighet til å gjennomføre sine byggeprosjekter, sier Benedicte Inversini, landssjef i Byggmax. 

3-6 personer kommer til å jobbe i hver av butikkene, og rekrutteringen har allerede begynt. I år feirer Byggmax 25 år og vi har feiret jubileet
med å ha åpnet 14 nye butikker Norge og Sverige, bare i 2018.. Med Hønefoss og Kristiansund er man vi nå 40 butikker i Norge, fra
Kristiansand i sør til Trondheim i nord. 

Mye for pengene
Byggmax selger byggevarer for alle hjemmets prosjekter. Trevirke, gulv, gips, sement, vinduer, dører og maling som passer alle hjemmefiksere
uansett nivå. Byggmax vil at alle skal ha økonomi og mulighet til å virkeliggjøre sine byggedrømmer. Utover de fysiske butikkene har de en
meget populær nettbutikk på byggmax.no, med et omfattende sortiment og levering til på døren om kunden ønsker det. 

För ytterligare information kontakta:

Benedicte Inversini, landssjef Byggmax Norge

Tel: +47 90 96 95 27
E-post: Benedicte.Inversini@byggmax.no

Om Byggmax

Byggmax er bestående av Byggmax, Skånska Byggvaror og Buildor. Konsernet hadde en omsetning på 5,3 milliarder svenske kroner i 2017
og Byggmax Konsernet er notert på Nasdaq siden i 2010. 

Byggmax ble først etablert i 1993 og har for tiden med 98 butikker i Sverige, 38 butikker i Norge og 11 i Finland. På Byggmax hjemmeside
finnes hele sortimentet tilgjengelig, samt et omfattende utvalg bestillingssortiment.

Siden begynnelsen har Byggmax forretningside vært å være det beste og billigste alternativ for forbrukerne som ønsker å kjøpe byggevarer
med av god kvalitet. Byggmax har et drive-in system i alle sine butikker, slik at kundene kan ta bilen og losse sine varer direkte Dette gjør det
enkelt og effektivt for kundene å handle, spesielt tyngre byggevarer. 


