
Fyra skiftnycklar 

är mer än 500 liter mjölk.



Därför kan vi erbjuda 
en bättre affär.
Självklart menar vi inte att du ska gå över till att  

bli järnhandlare. Däremot att ett välutvecklat  

sortiment inom verktyg, trädgårdsartiklar samt 

hem- och hushållsprodukter ger ett bra bidrag  

till din butiks lönsamhet. De produkter vi erbjuder 

tål ett påslag på 1,8 i genomsnitt. 

Dessutom ger du dina kunder bättre service. 

Det är praktiskt att kunna köpa en ny skruvmejsel 

när man ändå handlar. Men det finns fler skäl till  

att våra sortiment skapar goda affärer.

 

Sortiment som 
ligger rätt i tiden.
Intresset för inredning, matlagning och trädgård 

ökar. Nya produkter lanseras ständigt, och får 

draghjälp genom TV-program och en ström av 

nya specialtidskrifter och reportage i dagspress. 

Trenden visar inga tecken på att avta: Under våren 

kommer SVT att fräscha upp sitt trädgårdsprogram 

”Gröna Rum”, för att bara nämna ett exempel.

Trendfaktorn innebär att kunden inte bara 

köper en ny visp för att den gamla är sliten eller 

ofräsch. Det handlar lika mycket om att köpa en  

ny hålslev för att den nya har snyggare design  

än den gamla.

Tänk sortiment, inte produkt.
Självklart kan du uppnå vissa fördelar genom att ta 

in enstaka produkter. Och vi hjälper dig gärna att 

hitta rätt bland våra 10 000 artiklar. Men nyckeln till 

verklig framgång ligger i ett välutvecklat sortiment: 

Rätt i tiden och lokalt anpassat. Driver du butik i 



ett innerstadsområde, ska Trädgård viktas  

ner och Hem & Hushåll upp. Om du har många  

sommarstugor i närheten, har dina kunder  

andra behov.

Vi hjälper dig att anpassa ditt kompletta  

sortiment inom verktyg, trädgårdsartiklar samt 

hem- och hushållsprodukter efter din lokala 

marknad. 

Utnyttja vår kunskap.
De bästa affärerna gör du om utnyttjar den  

kunskap vi har samlat under 100 år. Det gör du 

genom att låta oss hjälpa dig att utveckla ett  

attraktivt sortiment, anpassat efter din marknad 

och dina kunder. 

Genom att samla dina inköp hos oss får  

du både enklare administration och bättre total- 

ekonomi. Till exempel kommer du snabbare upp 

i rabattnivå, eftersom hela din försäljning räknas 

ihop. Oavsett om du säljer en sekatör, en skift- 

nyckel eller en kastrull.

Minijärn i din butik.
När du väljer att samarbeta med oss inom  

vårt shop-in-shop koncept Minijärn får du alla 

fördelar som sortimentskund. Dessutom  

får du marknadsstöd: Först och främst själva  

shop-in-shop lösningen, men även affischer,  

hylltalare, kundvagnsreklam med mera. Givetvis 

erbjuder vi även stöd för den externa kommunika-

tionen; till exempel DR och annonsmallar. 

Kontakta oss, så får du veta mer 

om att tjäna pengar på våra  

sortiment.



Leverantör till svenska 
konsumenter i 100 år.

Grunden till HDF-Bolagen AB lades 1905 när  

Halmstads Järnvaru AB bildades. Idag omsätter  

vi 340 Mkr. 80 procent av våra slutkunder är  

konsumenter.

HDF-Bolagen AB är idag en modern och 

marknadsledande distributör. Vi arbetar dels 

med vårt eget varumärke Serva, dels med andra 

ledande varumärken som Bahco, Sparring Elfa, 

Hozelock, Hultafors med flera.

HDF-Bolagen AB ingår i Haendig-koncernen. 

Haendig AB är en aktiv ägare av handelsföretag 

med försäljning till Gör-Det-Själv- och Proffssektorn 

på den nordiska marknaden. 

Haendig-koncernen omsätter ca 1,25 miljarder 

SEK och har ca 400 anställda. Ägare till Haendig AB 

är Ratos.

HDF-BOLAGEN AB, Box 525

www@hdf.se   info@hdf.se   Telefon: 035-15 44 00

Besöksadress: Svarvaregatan 5, 301 80 HALMSTAD 


