
Pressemelding 03.12.2018

Byggmax fortsetter å vokse i 2019 – åpner butikk i Kongsberg
Før sommeren åpner dørene til et nytt Byggmax-anlegg i Kongsberg. Byggevarehandelen kan også avsløre tre nye anlegg i
Sverige, Älmhult, Ljungby og Lund. Butikken i Kongsberg vil ligge i Numedalsveien 114. 

I løpet av 2018 åpnet Byggmax fire nye butikker i Norge og totalt 18 butikker i Norden. I 2019 fortsetter veksten, og det nye anlegget i
Kongsberg passer byggevarehandelens krav. 

- Vi har høye forventninger til vårt nye varehus. Kongsberg er et fint sted og beliggenheten gjør det perfekt for våre kunder å handle på vei til
hytta. Vi ser frem til å gi flere mulighet til å realisere sine byggedrømmer, sier Espen Nicolaisen, regionssjef i Byggmax. 

5-7 personer vi bli ansatt og rekrutteringen begynner på nyåret. 

Mye for pengene 
Byggmax selger byggevarer for alle hjemmets prosjekter. Trevirke, gulv, gips, sement, vinduer, dører og maling som passer for alle
hjemmefiksere uansett nivå. Byggmax vil at alle skal ha råd og mulighet til å realisere sine byggedrømmer. Utover de fysiske butikkene er det
en svært populær nettbutikk på byggmax.no – med et omfattende sortiment og levering direkte til døren. 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med: 

Espen Nicolaisen, Regionsjef, mobil: +47 (0) 480 840 01, e-post: espen.nicolaisen@byggmax.no

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 100 butikker i Sverige, 40 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. 


