
DET ÄR NÅGOT 
SPECIELLT MED 
MASKIN & VERKTYG
Läs om hur Maskin och Verktygs lokala marknads kännedom, kompetens,  
stora flexibilitet och lokala lager – kombinerat med delägarskapet i BIG-gruppen 
kan hjälpa ditt företag till en effektivare försörjning av verktyg, maskiner, skydd, 
förnödenheter och mycket annat. 



VÅRT MÅL ÄR ATT VI TILLSAMMANS 
SKA SÄNKA ERA KOSTNADER SÅ 
MYCKET SOM MÖJLIGT

En riktig yrkesbutik 
Maskin & Verktyg har sedan starten 1925 levererat mängder av 
verktyg, maskiner, skyddsutrustning, industriförnödenheter och 
arbetskläder till yrkeskunder. Vi fungerar som en länk mellan 
tillverkare och slutkunder inom bygg, industri, service och offentlig 
förvaltning. Vi har yrkesbutiker i Gävle, Uppsala och Västerås. 
Kompetent personal med stor branscherfarenhet hjälper dig att lösa 
dina unika problem. 

Ägna dig åt det du är bäst på!
Din arbetstid är en av dina mest värdefulla tillgångar. Svenska 
industri-, bygg, och service företags dagliga inköp av verktyg, 
maskiner och förnödeheter stjäl ofta onödigt mycket resurser från 
kärnverksamheten.  
 Genom att samla dina inköp hos Maskin & Verktyg kan du minska 
antalet leverantörer. Samordnade leveranser och färre fakturor ger 
bättre total ekonomi och du får mer tid att syssla med det du är bäst 
på – ditt eget arbete.

Se oss som ditt eget lager!
Istället för ett standardiserat centrallager är vår målsättning att ha 
kundanpassade lager och butiker för den lokala marknaden. Detta 
hjälper dig att minimera dina lager- och distributionskostnader utan 
att riskera tillgängligheten till viktiga produkter.

Vår kunskap är din kunskap
Med rätt kunskap om produkter kan en liten skillnad mellan olika 
produktalternativ i slutändan spela en avgörande roll. Att alltid 
arbeta med precis rätt produkt för det aktuella ändamålet, varken 
bättre eller sämre än du behöver, är viktigt för  total ekonomin. Vår 
lokala förankring med unik kompetens, engagemang, flexibilitet 
kombinerat med en stark central organisation i ryggen gör att vi kan 
hjälpa dig i alla tänkbara situationer. 

BIG-GRUPPEN MASKIN & VERKTYG

Vi vet hur det är. Att verka i en konkurrensutsatt bransch kräver hårt arbete, 
långa arbets dagar och hundraprocentig koll på alla kostnader. Vi vill bidra med det 
vi är bäst på och se till att era val av verktyg, maskiner och förnödenheter alltid blir 
kostnadseffektiva. Lager hållning, administration, logistik, inköp och hantering vid 
eventuella produktionsstörningar bidrar alla till slutnotan. Kan vi ha kontroll över alla  
dessa delar kan vi också hjälpa er att sänka de totala kostnaderna. 



KONTAKTA 
OSS!

BIG-GRUPPEN MASKIN & VERKTYG

Öppettider 
Uppsala: Måndag-fredag 06.30-16.30
Gävle/Västerås: Måndag-fredag 07.00-16.00

Uppsala
Bolandsgatan 12

Gävle 
Utmarksvägen 1

Västerås 
Fältmätargatan 2

Gävle
026-51 51 10

Uppsala
018-14 94 90

Västerås
021-498 17 00

Hos Maskin & Verktyg 
hittar du över 20.000 noga 
utvalda artiklar i lager. Om 
det inte räcker har du via vår 
produktdatabas tillgång till 
över 1 miljon artiklar. Genom 
att samla våra kunders alla 
behov under ett tak ser vi 
till att skapa lägsta möjliga 
totalkostnad.

SPECIALISTEN PÅ ANSKAFFNING
Söker du en unik produkt? Utöver de sortiment som finns i våra butiker, är vår affärsidé 
att förse er kunder med produkter och tjänster som ligger utanför det som kallas "normal 
standard". Våra kontakter med fler än 1500 tillverkare och grossister tillgodoser olika 
kunders behov av unika produkter för sina respektive verksamheter.
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LOGISTIK 

Daglig utkörning  
 Daglig utkörning  

 inom Gästrikland,  
 Uppland och  
 Västmanland. 

 Kontakta oss för  
 information om  
 våra transporter.

KOMPETENSOMRÅDEN

 Arbetsplats
 Elverktyg
 Handverktyg
 Infästning
 Personligt skydd

SORTIMENT

 20.000 artiklar  
 i lager

 Tillgång till  
 över 1 miljon  
 artiklar med  
 kort leveranstid

FAKTA

KU N D

LEVE RANTÖR E R

Förutom personlig kontakt med våra 
medarbetare tillhandahåller vi en modern 
e-handel, www.maskinochverktyg.se, där 
du som kund i realtid ser Ditt pris, aktuellt 
lagersaldo och orderinformation. Möjlighet 
finns även att lägga upp egna inköpslistor 
för snabbare orderläggning av frekventa 
artiklar. 
 Utöver vår ordinarie e-handel erbjuder 
vi även så kallad punch-out-lösning, 
vilket möjliggör ökad samordning av våra 
respektive affärssystem. Via integration 
med Maskin & Verktygs webbaserade 
inköpsportal förenklas inköpsprocessen 
och administrationen. Dessutom visas alltid 
rätt information om artikeln då portalen 
uppdateras kontinuerligt. Kontakta oss 
gärna för mer information kring hur vi kan 
förenkla din arbetsdag!

FÖRENKLA DIN 
ARBETSDAG!

STORT 
LOKALT 
ANPASSAT 
LAGER

 Skärande
 Slip
 Svets
 Tryckluft



Uppsala (Huvudkontor)
Uppsala Maskin & Verktyg AB   
Tel. 018-14 94 90
Fax. 018-14 99 90
Box 235
751 05  Uppsala
Besök: Bolandsgatan 12

Think BIG
Maskin & Verktyg är delägare i BIG-gruppen.

BIG-Gruppen är en frivillig samverkan mellan lokalt starka 
entreprenörsstyrda företag med ett flertal yrkesbutiker och 
lokala lager i Norge och Sverige. BIG-gruppen samarbetar 
tätt med de marknadsledande tillverkarna och utvecklar 
ständigt sortimentet. 

Vårt delägarskap i BIG-gruppen ger dig alla de stordrifts-
fördelar som bara en större organisation kan erbjuda med 
bland annat resurser för att hantera rikskundsavtal, import 
och volyminköp direkt från ledande till verkare i världen. 

Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos ett starkt lokalt 
företag med unik kompetens, flexibilitet, stort engagemang, 
lokal närvaro med lager, butik och kundunika lösningar.

Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 
respektive ISO 9001.

Gävle
Maskin & Verktyg
Tel. 026-51 51 10
Fax. 026-51 51 12
Utmarksvägen 1
802 91  Gävle

Västerås
Maskin & Verktyg
Tel.  021-498 17 00
Fax. 021-498 17 10
Fältmätargatan 2
721 35 Västerås

info@maskinochverktyg.se 
www.maskinochverktyg.se
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