Kvalité i varje detalj sedan 1900

1900
Företaget grundas av August Magnusson och
försäljningen av kött och charkuteriprodukter
sker i den egna butiken i Borås samt på
stadens torg.

1936
1976
Tredje generationen tar över. Satsning på
utökad styckning av gris- och nötkött.
Vakuumförpackningar introduceras och
erbjuder färskt kött och charkuterier med
lång hållbarhet. På 1980-talet kompletteras
verksamheten med Allmans snabbgross med
utökat sortiment och egen distribution. Ny
modern och ändamålsmässig charkuterifabrik
byggs på Ramnaslätt i Borås år 1997. Ny
maskinpark med fokus på hygien och kvalitet.

Andra generationen tar över. Försäljningen
sker i flera egna butiker i Borås, det finns nu
en butik i nästan varje stadsdel. År 1950 byggs
en ny charkuterifabrik på Bergsäter i Borås.
Konservprodukter med färdiga rätter, inlagda
grönsaker samt charkuteriprodukter så som
Allmans Nattkorv och Pilsnerkorv dominerar i
tillverkningen.

2010
Fjärde generationen: Andréas, Jonas och
Mattias Magnusson tar över. Nya produkter
utvecklas med fokus på bland annat grillsortiment, färdigmarinerat och rökta
produkter. Allmans plockar följande år hem
flera medaljer i Chark-SM, bland annat vinner
Grillkorv Magnum guld i Chark-SM 2018.

En lång tradition av god
smak och god service
Allmans AB grundades av August
Magnusson år 1900. På den tiden skedde
försäljningen av kött- och charkprodukter
i egen butik och på torget i Borås. August
hade en nära och personlig relation med
kunderna och var känd för sin känsla och
noggrannhet.
I dag drivs Allmans av fjärde generationen
bestående av Andréas, Jonas och Mattias
Magnusson. Allmans erbjuder ett brett
sortiment av egentillverkade kött- och
charkuterivaror till stormarknader och
butiker över hela Sverige. Verksamheten
kompletteras av en snabbgross som
ger service till allt från storhushåll och
restauranger till gatukök och caféer.

Våra kunder finns från riksgränsen i
norr till Trelleborg i söder. Vi har en nära
kontakt med kunderna och vi gör vårt
yttersta för att du som kund ska bli nöjd.
Det innebär bland annat att vi har en dialog
med våra kunder och att vi erbjuder snabb
service och levererar med egna bilar lokalt.
Vår breda kunskap och höga service innebär
en stor fördel för dig som kund. Vi är mer
än en traditionell grossist och producent.
Inte nog med att vi kan mycket om kött och
chark, vi gör också det lilla extra för våra
kunder med känsla och noggrannhet. Precis
som på Augusts tid.
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Ett sortiment
för alla smaker
Allmans erbjuder ett brett sortiment av
egentillverkade kött- & charkvaror. Den starka
känslan för kvalitet, och fyra generationers
nedärvda kunskap, har tillsammans med framsynta
beslut skapat dagens produkter hos Allmans.
På vår anläggning i Borås förädlar och bearbetar
vi svenska köttråvaror för att kunna erbjuda våra
kunder såväl färskt kött som rökta, marinerade och
rimmade produkter. Vår yrkesskickliga personal
har lång erfarenhet och vår produktion präglas
av ett gediget hantverk. Vi strävar efter att alltid
erbjuda våra kunder välsmakande produkter av hög
kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
Under åren har vårt sortiment utvecklats och
förfinats. Traditionella produkter kompletteras
av nya. Vi är stolta över att kunna presentera
marknadens bredaste grillsortiment och vi lägger
stort engagemang på att kontinuerligt ta fram nya
spännande smaker och produkter. Vårt sortiment
består till största delen av svenskt kött från lokala
leverantörer, våra svenska produkter är godkända
och märkta med Kött från Sverige-märket.
Vi har även ett visst sortiment av noga utvalt
importerade produkter för att kunna tillgodose
våra kunders önskemål och ge dig som kund
många valmöjligheter.

Komplett grossist med service
utöver det vanliga
Allmans snabbgross tillhandahåller
ett komplett sortiment för alla sorters
storhushåll. Som komplement till våra
egna kött- och charkvaror erbjuder vi även
ett premiumsortiment av kött samt ett
brett sortiment av frysta produkter, fisk
& skaldjur, konserver, torrvaror, drycker,
mejeri, kryddor, kaffe med tillbehör, frukt
& grönsaker, konfektyr, engångsartiklar,
städ & rengöring samt köksartiklar.

Vi har inte bara ett brett sortiment. Hos
oss får du också service i världsklass. Våra
dedikerade, engagerade säljare är enkla
att komma i kontakt med och har gedigen
kunskap om de produkter vi erbjuder.
I vår snabbgross erbjuder vi ett komplett
sortiment för alla typer av storhushåll.

Våra kunder har alltid
en central plats hos oss
På Allmans är kunden alltid i fokus
och vi vill att dina affärer går bra.
Därför lägger vi lika stor vikt vid ett
attraktivt produktsortiment som vid
leveranssäkerhet.

och med exponering genom kundbesök
och butiksdemonstrationer. Som kund
kan du också se fram emot attraktiva
kampanjer, aktuella produktblad och ett bra
säljstödsmaterial.

Snabbhet, tillgänglighet och engagemang
i kundens vardag är en självklarhet för
oss. Vi ger dig bästa möjliga service
på telefon eller på plats ute i butik.
Våra säljare hjälper dig snabbt med
beställning på telefon eller via mail

Allmans har en egen kyldistribution lokalt.
Det innebär att transportvägarna är korta
såväl inom företaget som ut till kund.
Kedjan mellan säljare, lagerpersonal och
chaufförer är kort. Alla har en känsla för
företaget, varorna och dig som kund.

Vi tackar våra
samarbetspartners för ett
bra samarbete!

www.gghandel.se

Väx & utveckla företaget med oss i affärssystemet
Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Läs mer på www.everest.se

www.santamariaworld.com

Vi är stolta leverantörer av
vågar, skrivare och mjukvara
till Allmans AB!
LEXIT GROUP SWEDEN AS
Phone: +46 (0)31-734 41 00
www.lexit.se

Sjömarkens

Hönsgård

Högsta kvalitet direkt från gården

Lokalproducerat på riktigt

sjomarkenshonsgard@telia.com

033-25 41 22
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