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Kraftfullt i Hofors

Goda råd sedan 100 år tillbaka

AB Karl Hedin – en pålitlig bygg- och järnhandel i Hofors

”

Karl Hedin & Co är ett familjeföretag i tre generationer
som startades i början på 1900
talet.

I Hofors har vi utvecklat verksamheten från att vara en traditionell brädgård till att även
kunna erbjuda järnhandel,
kaminer och färg

Basen för verksamheten var
då timmerhandel och sågverk.
Kontoret låg i Västanfors på
den plats där administrationen
för AB Karl Hedin bygghandel har sin bas idag.
1935 ombildades verksamheten till Aktiebolag.

Fakta:

Under de senaste åren har företaget expanderat men håller
fortfarande fast vid den ursprungliga verksamheten att
förädla skog.
Att skapa ett rationellt träflöde från stam i skogen till
produkter för byggnation och
emballage är AB Karl Hedins
uppgift.

Du får alltid goda råd och en hjälpande hand på AB Karl Hedins bygg- och järnhandel. På stora bilden platschef Robert Persson
som hjälper Björn Pålsson.

Karl Hedin erbjuder alltid kvalitet till
bra pris. Företaget står för kunskap,
service och ansvar.
- Ingen fråga är för dum för att ställa,
vi ser till att kunden får rätt grejer med
sig hem, säger platschef Robert Persson.
AB Karl Hedin är ett familjeägt sågverk, emballage och handelskoncern med verksamhet
i Sverige och Baltikum. Företaget grundades
under 1900-talets början och har idag ca 725
anställda och en omsättning på drygt 2,4 miljarder kronor.AB Karl Hedin Råvara förser
företagets sågverk i Sverige med virke. Företaget har en bygg- och industrihandelskedja med
försäljningsställen belägna på 28 orter i Mellansverige.
- Varje bygghandel sköter sig själva. Vi anpassar vårt utbud efter den lokala marknaden
här i Hofors.
För proffs och hemmafixare
AB Karl Hedin tillhandahåller allt som har med
byggnation att göra vare sig kunden är proffs
eller hemmafixare. Det kan vara allt från hammare och spik till färg, inredning, isolering,
målad Bergslagspanel och trävaror. Trävarorna
kommer från egna skogar och sågverk vilket
innebär att företaget har koll på kvaliteten hela
vägen.
- I Hofors har vi utvecklat verksamheten från
att vara en traditionell brädgård till att även
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kunna erbjuda järnhandel, kaminer och färg
samt arbertskläder och skyddsskor.
Förverkliga dina drömmar
AB Karl Hedins kunniga personal hjälper varje
dag företag och privatpersoner att förverkliga
sina byggdrömmar. Personalen har en gedigen och lång bakgrund inom byggnation och
kompetens för mer än att bara sälja varor. Vissa
har drivit eget företag andra har erfarenheter
av byggande, vilket innebär att företaget kan
hjälpa till med allt inom just ditt projekt.
- Ofta hjälper vi till med mängdberäkning,
materialval och specialtransporter på den
tid som passar dig. Det ska vara tryggt att
komma till oss, menar Robert som själv har 17
års branscherfarenhet.
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