VI LEVERERAR HUS DIT FOLK VILL BO

TRANSPORTLÖSNINGAR
BYGGDA PÅ RELATIONER
Det finns inga genvägar till nöjda kunder, så resonerar vi på B. Andersson Allfrakt AB. Vi är ett transportföretag med en mycket hög grad av personlig service. Vi är alltid tillgängliga och vår affärsidé är att
hitta den bästa lösningen för varje kund. Vi är flexibla och i ständig utveckling, så att vi kan leva upp
till våra kunders högt ställda krav. Här har vi stor nytta av vår långa branscherfarenhet och kompetenta
personalstyrka, som alltid är redo att ställa upp när det behövs.
Allfrakt har funnits sedan 1966, då Bengt Andersson startade med en lastbil och körde mellan Gävle och
Borlänge. 1997 tog sonen Håkan Andersson över verksamheten, som sedan växt.
Företagets nisch är frakt och montering av bostadshus i hela Europa. Allfrakt kör även styckegodstrafik till Norge, monterar högspänningsutrustning åt ABB, utför taklyft/ställningsflyttar och bedriver
budbilsverksamhet.

Tel: 018-14 58 00 • Fax: 018-14 58 04
info@jernspikar.se • www.jernspikar.se

VI ÄR GLADA OCH STOLTA ÖVER ATT
HÅKAN VÄLJER VOLVO. VI SER TILL ATT
DINA KUNDER KAN KÄNNA SIG TRYGGA.

EN TRYGG TRANSPORTÖR
AV SVENSKA HUS
Sedan 1998 har vi monterat svenska kvalitetshus åt uppdragsgivare i Sverige, Grekland, Tyskland och
på många andra ställen i Europa. Vi är med hela vägen, från pålastning av takstolarna på fabrikerna
i Dalarna till att de är monterade på byggarbetsplatsen. Hustransportbilarna har radiostyrd kran och
är specialbyggda för att utnyttja lastutrymmet maximalt och för att obehindrat kunna lasta, lossa och
montera. Självklart håller vi vår lastbilspark uppdaterad, så att vi ligger i teknikens framkant.
Våra chaufförers gedigna erfarenhet som monteringsledare är en stor trygghet för våra kunder, vi vet
exakt hur arbetet ska utföras. Tack vare vår goda service och höga kompetens är vi flitigt anlitade av
svenska kvalitetsleverantörer av hus, till exempel Forsgrens, Byggmäster i Älvdalen, Bra Hus, Huskomponenter i Linghed och några till.

MONTERINGSARBETEN ÅT ABB
Våra välutbildade förare utför leveranser och monteringar av högspänningsutrustning åt ABB. Man
kan säga att vi fungerar som deras verktygslåda ute på transformatorstationer, kärnkraftverk och
andra anläggningar.
Bilarna fylls med allt ABB vill ha monterat och rätt verktyg. Vi levererar och monterar all den utrustning
som behövs, bland annat i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Danmark, Litauen och Polen. Förare med
erforderliga certifikat för de flesta europeiska länder finns bland våra medarbetare.

På däckia.se
finns däck för
alla underlag
Däckia Borlänge
Hugo Hedströms väg 4 | 0243-159 20

VI INVESTERAR FÖR MILJÖN
Allfrakts målsättning är att alltid arbeta för att öka
kundnyttan och minska miljöbelastningen. Med
ombyggda lastbilar och väl utformade lastutrymmen
används bilarna optimalt för sin uppgift, från både
miljö- och transportsynpunkt.
I miljösyfte investerar vi i det bästa marknaden
erbjuder, till exempel när det gäller motorer. Våra
chaufförer utbildas också i bränslesnål körning.
Inom miljöområdet blir vi aldrig fullärda, men vi gör
vårt bästa för att hänga med i utvecklingen.

BUILT TO
PERFORM
HIAB är världens största tillverkare av lasthanteringsutrustning. Vi lanserar kontinuerligt
banbrytande nyheter och innovationer som underlättar och effektiviserar ditt arbete. Våra
miljösmarta lösningar tar dig längre - till lägre kostnad. Håll utkik efter Hiab på sociala
medier och läs mer på vår hemsida. Välkommen till oss!
hiab.com | hiab.se

TURER TILL NORGE
VARJE VECKA
Ett par gånger i veckan kör vi turer till Oslo från mellersta Sverige. Mycket av godset kör vi till industrin, men vi
erbjuder även andra alternativ, som kyl- och frystransporter för mat och andra produkter.
Hör av dig och berätta vad du vill transportera, så
hittar vi en lösning!

Vi designar och bygger
ditt hus, bara för dig
Unika byggen. Inga kopior.
www.dalahus.se

Mejselgatan 1
781 71 Borlänge
0243-22 99 45
070-330 39 64
b.allfrakt@telia.com
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