FRAMSIDA

60 år med kunden i centrum
Redan när grundaren Karl-Uno Richardson 1962 startade försäljningen av frysboxar i
Klässbol fanns en väl uttänkt serviceambition. Den tanken har därefter förfinats genom
åren i flera led av ELON Richardson´s. Nu möter vi framtiden med samma engagemang!
Vi är en lokal aktör med den numera nordiska kedjans tyngd i ryggen. Vi var med från
starten 1967 med att bygga upp ELON-kedjan i Sverige. Naturliga fördelar som volym,
inköp, marknadsföring och logistik är en trygghet, men det är i personliga möten vi
utvecklas tillsammans med alla våra kunder. Vi sätter en ära i att ägna engagemang före,
under och efter köpet för långsiktiga relationer. Vår styrka är bred produktkunskap och
kvalificerade installatörer, uppbackade av vår egen serviceorganisation.
Med tiden har vi utvecklat vårt sortiment och erbjuder nu, förutom vitvaror, luftvärmepumpar och köksinredning från Ballingslöv och Nordanro även Husqvarna Automower
robotgräsklippare m.m. Belysning samt ELON Ljud & Bild (i Karlstadsbutiken).
Varmt välkommen till oss i Karlstad-Arvika-Säffle-Grums!
Med vänliga hälsningnar,
Peter Samuelsson, VD

Allt för hem och trädgård
Vi har ett brett sortiment för hem och trädgård, med allt från småel och
vitvaror till hela kök, värmepumpar och robotgräsklippare. Till det erbjuder
vi kvalificerade installatörer och en egen serviceorganisation. Vi är en lokal
aktör med den rikstäckande kedjans tyngd och viktiga leverantörer bakom
oss. Du kan alltid känna dig trygg med att handla hos oss!
Vi har ända från start varit starka på vitvaror, men vi har så mycket mer
än det. Vi har fullsortiment av småel för hushållet, robotdammsugare och
skaftdammsugare, spishällar med integrerad fläkt, köksutrustning som glas,
porslin och bestick, belysning för både inne och ute, lås och larm. Hela kök
säljer vi från Ballingslöv och vårt eget märke Nordanro. Går vi utomhus har
vi även ett stort sortiment av luftvärmepumpar och robotgräsklippare.
Hos oss finner ni också professionella maskiner från Miele, Podab med
flera när vi bygger tvättstugor i exempelvis bostadsrättsföreningar eller
kommunala inrättningar. I detta ingår också löpande serviceavtal, och vi
kan utbilda fastighetsskötare i handhavande.

Service
När du har handlat hos oss kan du alltid komma tillbaka till oss om något
krånglar. På nästan alla våra fabrikat har vi garantiservice, och i vår fullserviceverkstad löser vi alla eventuella problem. Hos oss jobbar tio servicetekniker och vi har egna servicebilar som kommer ut när det behövs.

MANUFACTURE ROCK

VICTOR

LA DIVINA

Den originellt utformade serien Manufacture
Rock erbjuder en unik upplevelse tack vare
den hantverksmässiga stilen och den matta,
strukturerade ytan med skifferutseende.
Villeroy & Boch har tillverkat förstklassigt
premiumporslin i Tyskland sedan 1748. Tål
mikrovågsugn och diskmaskin.

De högkvalitativa besticken i serien
Victor är inspirerade av 1920-talets
Bauhausstil och utstrålar elegans på ett
diskret sätt. Villeroy & Boch har tillverkat
serviser av högsta kvalitet sedan 1748.

Villeroy och Boch La Divina glas har en
elegant, tidlös design och är perfekt för
eleganta tillfällen. Tillverkade av kristallglas av hög kvalitet. Tål diskmaskin.

Rostfritt Stål. Set om 24 delar. Tål diskmaskin.
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Köket är hemmets hjärta
Köket har en tendens att samla människor, oavsett om det är familjen en vanlig
vardagsfrukost eller om det är fest. Det är här vi har tid att sitta och prata om vad
som har hänt under dagen och det är här vi samlar vänner. Det är helt enkelt värt
att göra köket trivsamt!
Vi har sålt kök sedan 1974. I våra köksutställningar i Karlstad och Arvika kan du se
flera olika kök med hög kvalitet, snygg design och smart funktion. När du beställer
kök hos oss kan vi både leverera och installera det. Vi samarbetar med fackmän som
förutom att montera snickerierna kan vatten, avlopp och elinstallationer.
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Nordanro
Nordanro är vårt eget kökssystem för dig som vill ha ett komplett och personligt kök. Det har hög kvalitet och
hållbara material och ett brett utbud av stommar, skåp, luckor, bänkskivor och belysning med mera, som ger
nästintill oändliga möjligheter. Utöver köksinredning finns Nordanro även som skåpslösningar och luckor till
andra rum så att du enkelt kan få en röd tråd i din inredning.
Nordanro-köken finns i tre olika serier:
– Premium: Kökssystemet Nordanro Premium är för dig som vill ha ett komplett och personligt kök. Utbudet
av stommar, skåp, luckor, bänkskivor, belysning med mera är brett och valmöjligheterna är nästintill oändliga.
– Flex: Platta paket med unik klickfunktion som gör dem enkla att montera, helt utan verktyg och skruvar.
– Nya Luckor: Här kan du behålla dina gamla stommar, oavsett mått, och bara byta luckor och lådor.
Se sortimentet på nordanro.se

Ballingslöv
Vi samarbetar med Ballingslöv, som är en av marknadens främsta köksleverantörer.
Ett kök från Ballingslöv kan du anpassa helt efter eget tycke och smak för att skapa ditt drömkök. Det finns
luckor, lådor, bänkskivor, knoppar, handtag och mycket mer att välja bland. Ta gärna hjälp av våra duktiga
köksdesigners för att mäta och planera ditt nya kök.

Gräset klipper
inte sig självt...
...men med en robotgräsklippare är det inte långt
ifrån. Vi säljer Husqvarna Automower, som är en
innovativ och pålitlig robotgräsklippare som klipper
din gräsmatta utan att du behöver lyfta ett finger.
Husqvarna Automower finns för alla typer av gräsmattor och är enkel att både installera och
använda, och har en mycket låg driftkostnad.

JOBBA SMARTARE
MED HUSQVARNA
AUTOMOWER®

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
En modell för varje
typ av gräsmatta
Perfekt
klippresultat
Klarar komplexa
gräsmattor
Appstyrning
GPS-stödd
navigering

NYHET

Nu kan du leasa
Automower®
från 626:/månaden
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Sätt rätt ljus på det viktigaste
Vi utökar ständigt vårt belysningssortiment. I våra butiker har vi stora utställningar
med armaturer och ljuskällor för både inomhus och utomhus. Vill du ha råd om hur
du belyser ditt hem eller trädgård så står vi gärna till tjänst!
Oavsett vilken yta du behöver belysning till så har vi den: ljuskällor och lampor, inomhus- och utomhusbelysning, julbelysning, badrumsbelysning och smart belysning.

Ljud och bild
Hos oss (i Karlstadsbutiken) finner du all hemelektronik…
TV, Datorer, Telefoner, Bredband med mera som du
dessutom kan få professionellt installerat !

Värmepumpar för
alla plånböcker
En värmepump sänker uppvärmningskostnaderna och ger ett optimalt inomhusklimat, då den
ger värme på vintern och luftkonditionering på
sommaren. Våra experter vägleder dig att välja
rätt från vårt breda utbud och våra ackrediterade
montörer hjälper dig med en trygg installation,
där du kan dra av 30 % av arbetskostnaden med
ROT-avdraget. Vår serviceavdelning finns förstås
också tillgänglig vid behov.

Vad säger våra kollergor?

”

Camilla Pettersen är butiksledare och
hennes ansvar är att få medarbetarna
att göra sitt allra bästa för kunderna. Det
innebär också att hon hela tiden lär sig nya
saker och får möjligheten att utvecklas. Hon
började hos oss som sommarjobbare 2002
så hon har snart varit med oss i 20 år.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Mötet med våra goa kunder,
och att få dem nöjda och glada!
Vilken är din favoritprodukt hos ELON
Richardsons?
– Kaffebryggaren! Det är den som hjälper
mig upp på morgonen.

Vill ni också ha
en professionell
broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

”

Jan Persson är servicetekniker och har jobbat hos oss i 12
år. Han utför service på vitvaror och gillar att han har ett
fritt jobb med eget ansvar, där han har stor möjlighet att
vara med och utveckla arbetet.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är roligt att kunna hjälpa kunderna!
Vilken är din favoritprodukt hos ELON Richardsons?
– Diskmaskinerna från ASKO.

För en enklare vardag

Vi finns alltid vid din sida. Idag och imorgon. Diskar, tvättar, kyler
och värmer. Allt för att göra din vardag både bekvämare och
enklare. Våra vitvaror är effektiva, energisparande och
anpassade efter svenska förhållanden. De står pall för vardagens
alla utmaningar och ger dig tid över till roligare saker.
Följ oss gärna i sociala medier eller läs mer på cylinda.se
Välkommen till en enklare vardag!
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Hållbar logistik
Vi har ett 55 000 kvm stort inköps- och logistikcenter i Örebro,
som ger oss goda möjligheter att hantera stora volymer. Vi
samordnar leveranser från våra många olika vitvaruföretag
och frakten till centrallagret sker nästan uteslutande via
järnväg, vilket tillsammans med andra stordriftsfördelar ger
påtagliga miljövinster. Våra logistiklösningar för distribution,
lager och IT har tydliga mål och kontrollfunktioner så att
vi kan följa varuflödet från start till mål. Prispressade kvalitetsvaror med få mellanhänder är vår framgångsfaktor som
hjälper våra kunder att göra ännu bättre affärer.

Kvalitet och miljö
Varje månad träffas Richardsons butiksansvariga för att
genomlysa verksamheten ur olika synvinklar, som tillgänglighet, responstid på serviceärenden och hur många supportärenden vi hanterar. Med hjälp av strukturerad dokumentation hittar och bemöter vi eventuella brister. Vår kvalitetscertifiering är både ett bevis på att vi har uppnått goda rutiner
och ett verktyg i vardagen för att kunna ge våra kunder så
hög service som möjligt. Vårt miljöcertifikat FR 2000 är ett
starkt stöd för vårt miljöarbete. Vi arbetar ständigt med att
skapa förbättringar och motverka negativ miljöpåverkan i
vår verksamhet, och att sträva efter att bygga en resurssnål
och kretsloppsanpassad organisation. Vi följer aktuell miljölagstiftning och våra medarbetare har goda kunskaper om
varornas miljöegenskaper för att alltid kunna erbjuda miljöanpassade alternativ.
Vi står självklart bakom FN:s globala
mål för en hållbar utveckling.

Med en ASKO Professional-diskmaskin kan de
högsta hygienkraven uppnås tack vare en
slutsköljning på 85 °C som endast tar 3 minuter.

se.asko.com

ASKO Black Steel - skandinavisk design med tydlighet.
Välkomna in och upplev vår fina utställning.

Avtalat broschyrinnehåll

Din sidekick i
vardagen har landat

Kvalitet före sin tid.

Lång livslängd ger bäst totalekonomi.
En hög driftsäkerhet säkrar funktionen. Dag ut och dag in.
Vi menar att lång livslängd är den optimala hållbarheten.
Miele Professional. Immer Besser.
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Avtalat broschyrinnehåll

Professionella hygienlösningar
för små och stora projekt

Kontor

Brandstationer

Sjukhus

Äldreboenden

Förskolor

Tvättstugor

miele.se/professional

En respektfull hantering av vår miljö hör till de värden som är centrala för Miele. Det är något
som förankrats inom alla våra verksamhetsområden. Mieles produkter tillverkas med en hög
andel återvinningsbara material, i produktionen används resurssnåla metoder och de hjälpmedel
vi använder är kompatibla med miljön. Dessutom är den långa livslängden hos Mieles maskiner
något som sparar värdefullt råmaterial. Våra internationella distributionsnätverk och täta serviceoch försäljningsnätverk betyder korta transport- och kundvägar.
Vi strävar naturligtvis efter att i största möjliga mån möta FN:s Globala Mål på de områden där vi
gör mest nytta.
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Vill du se mer om våra produkter?
Besök gärna: elonrichardsons.se
Här Besöker ni våra butiker:
Karlstad
Bromsgatan 2
653 41 Karlstad
Telefon: 054-18 06 00
E-post: karlstad@richardsons.se
Arvika
Fallängsvägen 1
671 30 Arvika
Telefon: 0570-153 00
E-post: arvika@richardsons.se
Grums
Lilla Nyängsgatan 3
664 34 Grums
Telefon: 0555-121 31
E-post: grums@richardsons.se

Arvika
Grums

Karlstad

Säffle

Säffle
Kungsgatan 2
661 30 Säffle
Telefon: 0533-171 10
E-post: saffle@richardsons.se

VÄRMLANDS
största sortiment av
Bäst i Test
AVFUKTARE för både
proffs och konsument
hittar ni hos
ELON Richardsons

BÄST I
TEST

• 21834 • www.jssverige.se

VILL DU BLI AV MED FUKTEN?

