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Dahl Fastighet, vi förenklar
produktförsörjningen till fastighetsägare.
Besök oss på Nordbygg så får du veta mer.
Att Dahl Sverige AB är specialister på VVS och logistik känner de flesta till.
Efter Nordbygg kommer man också att känna till Dahls omfattande
verksamhet för fastighetsförsörjningen.
I monter A25:18 presenterar Dahl Fastighet avdelningens omfattande
sortiment som innehåller allt ifrån namnskyltarnas prick över i (säljs

styckevis) till belysning och vardagens produktbehov för service och
underhåll. I Dahls eShop, en alltmer populär kanal speciellt för
fastighetsbehoven, finns dessutom sprängskisser på reservdelar till över 800
vanliga blandare och wc. Det förenklar identifieringen av rätt komponent,
något många fastighetsägare ofta behöver. Även prefabricerade lösningar för
större renoveringsobjekt som våtrumskassetter, badrumssystem och
avloppsgrodor kan besökaren ta del av.
Välkommen till monter A25:18 där Dahl Fastighet visar att vi är din
värdeskapande partner för allt innanför och utanför din fastighet.

Dahl Sverige AB är Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen, med
snart 100-årig erfarenhet. Runt om i Sverige har vi 69 butiker, från Ystad i
söder till Kiruna i norr. Där bemöter vi våra kunder med kompetens om både
produkter och bransch.
Vi är drygt 1 000 medarbetare som ständigt strävar efter att våra kunder ska
uppleva oss som tillgängliga, tillförlitliga och kompetenta. Detta är också
våra tre ledord. I vår affär ingår förutom VVS även Mark & VA, Industri,
Fastighet och Kyla, med brett sortiment och god kunskap.
Vårt stora supportlager i Järfälla hanterar dagligen transporter till 1600 orter,
både till kunder och butiker. Godset levereras av våra chaufförer som har god
lokalkännedom och kör lastbilar med lyftkran på flaket för en smidig
leverans.
Dahl ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain och vår omsättning
uppgår till drygt 6 mdkr.
Välkommen att besöka vår hemsida.
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