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Välkommen till Dahl Industri på
Malmömässan den 25–26 mars
Dahl Industri presenterar framtidens rörsystem på Malmömässan den 25-26
mars. Välkommen till vår monter L01 och ta del av utvalda delar från vårt
stora produktsortiment.
Inom Dahl Industri har vi specialkompetens för industrins ofta utsatta behov
och flöden där effektiva rörinstallationer möjliggör en trygg och hållbar
installation. Vårt mål är att vara en bra partner i våra kunders arbetsdag
genom att tillhandahålla produkter, service och tjänster som förenklar. I vår

monter kommer vi därför att berätta om prefabriserade lösningar och även
visa hur man rillar rör tillsammans med vår agentur Victualic.
Kom och prova du också! Vi finns i monter L01 - beställ din biljett här!
Vill du veta mer om Dahl Industri är du välkommen att kontakta:
Roger Wahlberg, Affärsområdeschef Dahl Industri
Johan Wendel, Försäljningschef Ventiler
Varmt välkommen till Dahl Industri!

Dahl är navet i produkt- och informationsflödet mellan 2 000 leverantörer
och 38 000 hantverkare. Vi erbjuder ca 120 000 produkter och är Sveriges
ledande handelsbolag i vvs-branschen. Runt om i Sverige har vi ett åttiotal
butiker, från Ystad i söder till Kiruna i norr.
I affären ingår förutom vvs även mark & va, industri, fastighet, kyla och
återförsäljare. Dahl har 1 200 anställda och omsätter drygt 9 miljarder kronor.

Tillsammans med dotterbolagen Bevego, Optimera, VVS Centrum,
Konradssons Kakel och Kakelspecialisten erbjuds varor och tjänster också
inom bygg, anläggning och förvaltning. Företagen har ca 2 500 anställda
och omsätter ca 15 miljarder kronor tillsammans.
Dahl ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain, börsnoterad i Paris.
Välkommen att besöka vår hemsida.
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