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BYGGMAX ÅPNER I SLEMMESTAD – åpner dørene til nytt
byggevarehus sommer 2019
Byggmax, som er et av Nordens største byggevareselskaper, åpner ny butikk i Slemmestad sommer 2019. Det nye Byggmax
butikken blir på 6000 kvatmeter og har meget sentral beliggenhet på adressen Evjetun 2.  Med en slik sentral beliggenhet har
kundene i Slemmestad mulighet til å handle bygningsvarer raskt og enkelt. Byggmax satser i Norge og ønsker å videreutvikle
markedet ytterligere. Målsettingen er å ekspandere og gjøre Byggmax butikker tilgjengelig for publikum over hele landet.
Tidligere i år avslørte Byggmax at de også åpner en butikk i Kongsberg før sommersesongen.

– Det kjennes ekstra gøy å åpne på Slemmestad fordi det pågår en sterk tilvekst med en handel som vokser. Vi ser frem mot å gi flere en
mulighet til å virkeliggjøre sine byggedrømmer, sier Andreas Fehlberg, regionsjef i Byggmax. 

 5-7 personer kommer til å bli ansatt og rekrutteringen er allerede i gang.

–  Vi har store forventninger til etableringen I Slemmestad. Området er i både vekst og endring og vi er sikre på at vi har et tilbud som vil bli
godt mottatt i hele distriktet. Byggmax har lenge ønsket å etablere et byggevarehus på Slemmestad og vi ser frem til åpningen sommer 2019.
Vårt konsept er bygget på at alle skal ha råd til å gjennomføre det byggeprosjektet man drømmer om, og vi tror vårt konsept med lave priser vil
muliggjøre dette. Byggmax har etablert en sterk posisjon som lavprisalternativ på det norske markedet ved å tilby kvalitetsprodukter til lavpris,
sier adm.dir. Benedicte Inversini i Byggmax Norge.

Byggmax selger bygningsvarer som trevirke, gulv, gips, sement, vinduer, dører og maling til både profesjonelle og hobbysnekkere. Byggmax
har et enkelt selvbetjeningskonsept der kundene kjører bilen rett inn i butikken og selv laster på de varene de er ute etter, for deretter å betale
alt ved utkjørselen. Slike konsept betyr noe redusert bemanning i butikk, men dette kommer kundene til gode i form av meget lave priser.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Benedicte Inversini, adm.dir. Byggmax Norge
Tel: +47 90 96 95 27
E-post: Benedicte.Inversini@byggmax.no

Om Byggmax Group

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. 

Byggmax har de siste to årene kjøpt Skånska Byggvaror og Buildor AB. Skånska Byggvaror er en e-handelsselskap som selger vinterhager og
veksthus. Skånska Byggvaror har virksomheter i Sverige, Norge og Danmark, og nå har også 14 showroombutikker. Buildor er et raskt
voksende e-handel aktør innen byggevarer, hjem og hage.


