
Univern utvider innen olje- og gassektoren i Stavanger
Univern setter ett fokus på det voksende markedet for arbeidsklær og verneutstyr innenfor olje- og gassektoren. – Vi regner
med at dette markedet vokser med 12 prosent hvert år under de kommende fire årene og det er åpenbart at vi ønsker å være
en viktig leverandør også i dette segmentet, sier Dag Olavson, daglig leder i Univern. 

Univern er en av Norges ledende leverandører av arbeidsklær og personlig verneutstyr med 12 butikker rundt om i landet.

– Vi har allerede 98 prosent av sortimentet som kreves for å være en komplett leverandør til den tunge olje- og gassindustrien. Så vår sikkerhetsbevissthet
er høy og vi har omfattende bransjekunnskap innen områder som åndedrettsvern og fallsikring.

Ekspansjonen inkluderer planer om å utvide utvalget av spesialdesignede produkter for den tunge offshoreindustrien, og samtidig etablere en helt ny bedrift i
Stavanger.

– Vår ambisjon er at et helt nytt Univern, med utstilling og ett komplett varelager for utlevering, er på plass i Stavangerområdet innen utgangen av året. For
oss er det viktig å være nære våre kunder og gi dem god og profesjonell service i valg av arbeidsklær og personlig verneutstyr.

Univern er en del av den nordiske detaljistkjeden Grolls Group som omsetter for 840 millioner kroner og har 335 ansatte i Norden.

– Med etableringen av den nye virksomheten i Stavanger, forventer vi i første omgang med å ansette mellom 6 og 8 personer. Forhåpentligvis kan vi ansette
flere medarbeidere i løpet av få år, sier Dag Olavson.

Så sent som i forrige uke åpnet Grolls Group opp tre nye butikker. En i Esbo i Finland, en i Spånga i Sverige og en i Skien i Norge.

– Vår satsing innen olje- og gassektoren i Norge er en naturlig del av Grolls konsernets strategi for å fortsette å vokse i Norden og vil befeste vår posisjon
som en ledende leverandør av arbeidsklær og personlig verneutstyr i industri og servicesektoren, sier Hans Janzon, vd Grolls Group.
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Univern er i dag en av Norges ledende leverandører av personlig verneutstyr og arbeidsklær. Selskapet ble stiftet i 1977 og har idag 12 butikker over hele landet. Univern har 87 ansatte
og omsetter for 250 millioner kroner. Hovedkontoret ligger på Skedsmokorset nord for Oslo. Siden 2012 har Univern vært en del av Grolls Group.

Grolls er i dag en ledende aktør i Norden innen arbeidsklær og personlig verneutstyr gjennom en butikkjede bestående av 46 butikker i Sverige, Norge, Finland og Estland. Grolls eier også
varemerkene Björnkläder, Univern og Nytello. Grolls har siden desember 2010 vært eiet av private equity firmaet Litorina, som investerer og utvikler små og mellomstore nordiske
selskaper.


