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Byggmax lover nok terrassebord
Til tross for trelast-krisen lover Byggmax Norge en stødig tilgang på trelast.

I Nordens dype skoger går alle sagbrukene for fullt og produserer alt de kan, men likevel er det
hverken nok skog eller nok trevare. Hele verden roper etter mer trelast.

- Selv om sagbrukene produserer så mye de kan så er ikke produksjonskapasiteten høy nok.
Etterspørselen etter trelast verden over har økt noe veldig de siste månedene. I tillegg har det
vært store problemer med barkbiller over hele verden som regelrett gnager i seg råvarene.
Kombinasjonen gir uvanlig høye priser på trelast over hele verden. Likevel er ikke Byggmax
bekymret for Nordmenns tilgang på materialer til sommerens prosjekter.

- Vi er en av Nordens største byggevarekjeder, og trelast er det vi er aller best på. Vi selger
suverent mest trevirke fra de store svenske skogene, men vi har mange nordiske leverandører vi
kan kjøpe fra. I Byggmax jobber vi med de største og beste leverandørene og sagbrukene. Å
være lavprisbutikk krever at vi har mange leverandører å forhandle med, og det er nettopp
bredden av leverandører som gir oss gode forutsetninger, for god kapasitet på trevirke i sommer
og resten av året, sier Niklas Hamberg, Norgessjef i Byggmax.

En undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Byggmax viser at 8 av 10 nordmenn
planlegger å fikse hjemme i sommer. Byggmax, som er en av de få byggevarekjedene som
henvender seg spesielt til hjemmefiksere, gjør seg klare for nok et rekordår. Norgessjef Niklas
Hamberg forventer mange nye terrasser og plattinger som følger av at mange planlegger nok en
norgesferie, og han har noen råd på vei inn i sommeren.

-  Vi oppfordrer alle hjemmefiksere til å planlegge prosjektene sine godt og til å være tålmodige.
Varehusene våre mottar nye leveranser av trevirke hver dag. Vi opplever i år som i fjor et
spesielt godt salg av terrassebord, særlig etter at vi i år som i fjor var best på pris i VG’s årlige
pristest.

Byggmax opplever at mange hjemmefiksere er bekymret for at planlagte prosjekter blir mye
dyrere enn de hadde forutsett.

- Vi vet at pris er viktig og jobber knallhardt for å tilby alle hjemmefiksere lavest mulig pris.
Oppdatert lagerstatus finnes på nettsidene til Byggmax.no. Der finnes også en oversikt over
forventet ankomsttid for neste leveranse av trevirke, sier Niklas Hamberg, Norgessjef i
Byggmax.

Byggmax kan skilte med det som kan være bransjens beste prisgaranti. De garanterer 10 %
billigere vare helt uavhengig av varemerke og leverandør blant alle lokale konkurrenter.

- Vårt prisløfte innebærer at dersom du finner tilsvarende vare til en lavere pris hos en lokal
konkurrent, matcher vi prisen og gir i tillegg tilbake 10% av differansen, konstaterer Niklas
Hamberg.



For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Niklas Hamberg, Norgessjef Byggmax
Mobil: +46 761 19 00 28
E-post: niklas.hamberg@byggmax.se
 

Om Byggmax Group

Byggmax tilbyr byggematerialer og gjør-det-selv-produkter av høy kvalitet til beste pris,
på en enkel og god måte. Uansett budsjett eller tidligere erfaring, gir vi kundene våre
kunnskap og selvtillit til å fullføre sine byggedrømmer. Med en velfungerende
netthandel og over 170 butikker i Sverige, Norge og Finland er Byggmax en av
Nordens ledende detaljhandelskjeder innen bygg- og gjør-det-selv-produkter.
Konsernet omsatte for 6,8 milliarder kroner i år 2020 og har vært notert på Nasdaq
siden 2010.
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