
Vaillant udvider sin lagerkapacitet med et nyt lager 
i Borås, Sverige

I takt med den stigende vækst på markedet og den markante efterspørgsel 
for Vaillants produkter, er det med stor glæde, at vi kan annoncere at vi udvider 
med større lagerkapacitet. I den forbindelse har vi indgået et samarbejde med 
Ingram Micro i Sverige, som er en af verdens største tredjepartslogistik 
leverandører og giver Vaillant adgang til et Nordisk lagerareal på 17.000 m2.

Med outsourcing af vores lager, opnår vi ikke bare en markant forøget lager-
kapacitet, men vi får også adgang til Ingram Micros faglige viden og erfaring, 
samt ikke mindst deres kapacitet indenfor distribution, transport og logistik. 
Det har været en høj prioritet og et vigtigt strategisk skridt, at finde en 
professionel partner med ekspertise i lagerdrift og Supply Chain.

En lille del af lageret hos Ingram Micro, Borås Sverige

Vi kan strømline vores leverancer og tilbyde vores kunder en bedre leverings- 
sikkerhed. Der vil stadigvæk være dag-til-dag levering fra Sverige til Danmark 
og alle leverancer vil fremover bliver adviseret på SMS med track&trace 
nummer, så du som kunde har mulighed for at følge din ordre fra den forlader 
lageret i Sverige.

  
  Fordele ved det nye nordiske lager: 
     • Forlænget frist for ordrebestilling

 • 06:00-22:00 bemanding på lageret

 • Nødvendig lagerkapacitet i takt med stigende efterspørgsel

Flytning af lageret betyder, at lageret i Karlslunde lukker gradvist ned i løbet af 
februar måned, så vi er klar til at levere fra Ingram Micro den 1. marts 2022. 

Vigtige datoer i forbindelse med flytning af lageret:  

OBS! Ordre der modtages i perioden 21. februar til 1. marts vil først blive 
leveret i marts måned - dog vil ordre vedrørende kritiske nedbrud blive 
prioriteret. 

Vi har et stort ønske om, altid at give vores partnere og kunder den absolut 
bedste service - Din success er vores ambition og mission. Med den kommende 
centralisering, står vi som en endnu stærkere leverandør af fremtidens varme- 
løsninger - klar til at give dig de bedste leveringsforhold og service. 

Ved yderligere spørgsmål, kontakt din Regionale Salgschef.  

Vaillant.dk - bliver forbedret 
Vi opdaterer pt. vores professionelle hjemmeside,

men du kan stadig besøge siden og benytte alle funktioner. 

5. til 18. 
februar

21. februar
til 1. marts

2. marts

Flytning af det danske 
lager påbegyndes.

Lageret i Karlslunde 
lukkes og de sidste 
varer flyttes til Borås 
i Sverige.

Første leverancer 
kan modtages af 
danske kunder. 


