ch lagrar ditt gods!
Vi transporterar o

Kvalitetstransporter sedan 1923
GB Framåt Transport AB är ett av Göteborgsregionens största och äldsta åkeriföretag. Ända sedan
företaget grundades har vi försett små och stora företag med snabba och tillförlitliga transporter.
Åkeriet ägs sedan 2000 av Varbergs Bilexpress och Specialtransporter i Varberg AB. Idag är vi cirka
100 anställda i en verksamhet som är specialiserad på distribution och slingtrafik. Vår största kund är
DHL som vi utför distributionskörning samt terminalarbete åt.

Din samarbetspartner inom revision och ekonomi som leder dig på rätt väg.

info@konrev.se

www.konrev.se

Tel 031-68 00 80

Heltäckande transporter
Vi utför ett brett spektrum av transporter och andra tjänster för DHL och andra företag i olika
storlekar och branscher. Vi erbjuder också kundanpassade slingkörningar, samt kranbilskörningar
för mer svårhanterligt gods. Smarta logistiklösningar med välplanerade slingor och samlastning ger
tids- och miljövinster för våra kunder. Vi erbjuder därför effektiva och lokala logistiklösningar till
konkurrenskraftiga priser. Våra kunder kan vara trygga med att transporterna utförs av chaufförer
som är utbildade inom aktuella utbildningar och rådande lagar och regler.

Omex-service
Hos oss kan du enkelt lämna över gods för vidare transport inom Göteborgsområdet. Vi gör också
inhämtningar av gods till vår terminal som du kan hämta när det passar dig. Behöver du så lagrar vi
ditt gods och kör ut efter avrop.
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Vill du också bli
nöjdast i Sverige?
*som namngivet bolag **delad förstaplats

Lagerhållning med möjligheter
Vår moderna terminal ligger på Importgatan 17, beläget i ett av Göteborgsområdets största
logistikcentrum, nära E6. Dygnet runt kan vi hantera in- och utgående gods, vilket ger oss ett stort
handlingsutrymme. Eftersom vi har DHL:s terminal som granne gör både vi och våra kunder betydliga
miljöbesparingar i form av korta körsträckor. Behöver du lager så hyr vi ut kvadratmetrar.

Transportledning
säkerställer ordning och reda
En kompetent och välutbildad personal samt en modern fordonsflotta som är väl anpassad till våra
kunders behov är basen i verksamheten. Vi har över 100 fordon i olika storlekar. Personalen utbildas
kontinuerligt.
Vi håller oss up-to-date med den senaste tekniken. Vårt IT-system har gjort vår trafikledning ännu mer
effektiv och det sammantagna resultatet är transportlösningar som alltid är optimerade.

info@gbframat.se, www.gbframat.se

Service och reparation av tunga fordon
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