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Kun ett bestillingsledd

En levering for all mat og drikke på en bil gir deg en enklere hverdag. I tillegg sparer du tid og 

ressurser på færre innkjøp, handleturer og mottak av varer.

                                                                Alt av Mat og drikke

                                                Hos Servicegrossistene får du alt av mat, drikke og non-food du trenger til ditt storkjøkken. Du kan velge 

                                  blant et bredt utvalg av grossistvarer, meieriprodukter, fisk og kjøtt, frukt og grønt fra kjente merkevarer i tillegg 

                      til en rekke lokale spesialiteter fra ditt nærområde.

Bestilling av varer

Du kan selv velge om du ønsker å bestille varer pr. telefon, telefax, e-post eller i nettbutikken. Nettbutikken er brukervennlig, enkel og 

rask å benytte og er tilgjengelig fra PC, telefon og tablet. Du kan også begynne bestillingen fra telefon og fortsette på PC.

Anbrekk

Mange kunder har til tider behov for mindre forpakninger. Servicegrossistene har i flere år praktisert anbrekk på store forpakninger, så 

lenge innerforpakningen er forskriftsmessig merket fra produsent. Dette styrker din mulighet for fleksibilitet i hverdagen.

Rask levering

Servicegrossistene har sentralisert store deler av distribusjonen gjennom vår samlastingssentral på Langhus. I tillegg har grossistene 

direkte leveranser fra leverandører over hele Norge, også lokale leverandører. Et bredt nettverk av nasjonale, regionale og lokale leve-

randører og produsenter danner et godt grunnlag for å tilfredsstille de krav oppdragsgiver har til råvaretilgang.

Miljøpåvirkning

Servicegrossistene er miljøfyrtårn-sertifisert og er opptatt av å legge til rette for mest mulig miljøvennlig drift og distribusjon. Vi mener 

at det å kunne få alt man trenger på en levering også bidrar til å minske miljø-avtrykket vårt.

System og vareutvalg

Varedatabasen består av 30 000 varelinjer. Det benyttes IT-system med fremtidsrettet ordre, bestillings- og lagerstyringsprogram. 

Lagerstyringen har full sporbarhet og gir detaljert informasjon om hver eneste vare fra produsent. I dette systemet brukes elektroniske 

terminaler for plukking av varer. Varer som utgår fra sortimentet blir linket til nye varer, dersom det kommer et nytt alternativ.

Hvordan bli kunde?

For å bli kunde fyller 

du ut et enkelt skjema 

og din nærmeste grossist 

vil ta kontakt med deg.

Mer informasjon, og 

skjema for å bli kunde 

finner du her: 

https://sg.no/bli_kunde/

Servicegrossistene AS
Servicegrossistene er en landsdekkende fullsortimentskjede som leverer alt 
til storkjøkken over hele landet, til og med til Svalbard.  Vi tror vi kan tilby med-
lemmer i FIAS mange fordeler for å forenkle innkjøpet av mat og drikkevarer:
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Vi har den glede å gi dere en unik kampanjepris på noen 

modeller i ZD420 serien fra Zebra. ZD420 er brukervennlig 

og er enkel å betjene. Den er tilgjengelig i direkte termisk og med termisk overføring og er ideell for et bredt spekter av applikasjoner.

Med utskift på 300dpi kan du også med høy kvalitet skrive ut etiketter med liten tekst, små 2D koder og grafikk som logo eller et ikon.

For mer informasjon om ZD420 serien, besøk vår hjemmeside på www.barcom.no

Kampanjen gjelder ut Juni 2020.  Bruk kampanjekode: ZD420 og send din bestilling til post@barcom.no

*Alle priser er eks. mva og frakt.

Vi har også alt av forbruksmateriell!

Vi sikrer at du benytter forbruksvarer som er tilpasset det miljø det merkede produktet skal operere i, og som fungerer optimalt med 

de skriverenheter som benyttes. Vi bistår med å velge riktige spesifikasjoner slik at krav og forventninger imøtekommes uavhengig av 

hvilket type materiell som skal merkes, og uavhengig om behovet er basert på strekkode eller RFID teknologi.

BarCom AS er en total leverandør av etiketter, tags, armbånd, kvitteringsruller, fargebånd, 

blekk og annet forbruksmateriell du har behov for i dine merkeløsninger.

Vi tilbyr også spesialtilpassede produkter inklusive fortrykte etiketter. Vi lagerfører 

en rekke formater og spesifikasjoner, og tilbyr gode leveringstider på spesialløsninger.

ØNSKER DU Å BESTILLE FARGEBÅND OG/ELLER ETIKETTER, 

ELLER HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS, KONTAKT OSS PÅ:  post@barcom.no

Kampanjetilbud på 
Zebra ZD420 serien!
Et nytt nivå av brukervennlighet og fleksibilitet!

BarCom AS er sertifisert Zebra Printer Repair Specialist og har eget serviceapparat in house på Lørenskog. Vi utfører service 
på alle Zebra etikettskrivere og print engine skrivere inne på eget serviceversksted eller bistår kunder på deres lokasjon. 
Vår service- og supportavdeling består av flere dyktige sertifiserte serviceteknikere.

Zebra ZD420D

203dpi, USB LAN

Intuitivt grensesnitt og trådløse 

tilkoblingsmuligheter. I tillegg kan du 

installere flere tilkoblingsmuligheter og 

mediahåndteringsalternativer, slik at du 

kan kjøpe det du trenger i dag, og enkelt 

legge til nye funksjoner for å møte 

morgendagens behov senere. 

Kr. 4 886,-*

Zebra ZD420T

203dpi USB LAN

Hvis du trenger 4” skrivere som er enkle 

å bruke, sette opp og administrere så velg 

ZD420 serien. Raskere utskrift av høyere 

kvalitet holder virksomheten igang. 

Du får et intuitivt grensesnitt og trådløse 

tilkoblinger som typisk finnes i high end 

modeller. 

Kr. 5 610,-*

Zebra ZD420T

300dpi USB LAN

Raskere utskrift av høyere kvalitet holder 

virksomheten igang. Med utskrift på 

300dpi kan du støtte flere applikasjoner. 

Den høye bildekvaliteten muliggjør 

utskrift av små 2D etiketter eller etiketter 

som krever grafikk, slik som en logo 

eller et ikon. 

Kr. 6 335,-*
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Vår gruppetur planlegges med avgang fra Oslo mandag 26.april med retur torsdag 29. april. 

Hvis man er med på den felles utreisen, så kan man ha en fleksibel retur hvis det er noen som ønsker å tilbringe helgen i byen.

Vi planlegger å finne et godt hotel i sentrum, med kort avstand til messeområdet. Vi planlegger også felles middager etter behov.

Et tilbud vil bli lagt ut på våre hjemmesider og vil også bli sendt ut pr. e-post.

Interesserte kan kontakte frode@fiasinnkjop.no

Seafood Expo Global 2021 
arrangeres i Bacelona fra 27. til 29. april.
Sjømatbedriftene og FIAS planlegger nå en gruppetur til Seafood Expo Global og Seafood Processing 
Global som vil arrangeres i Barcelona fra 2021.  Denne messen har i en årrekke blitt arrangert i Brussel, 
men messene har nå vokst ut av messeområdet i Brussel.
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Systemkjøp er innkjøpskjeden som sikrer deg 
de beste innkjøpsprisene og betingelsene
Et medlemskap i Systemkjøp gir deg en rekke økonomiske og driftsmessige fordeler du ikke ville oppnådd 
på egen hånd. Systemkjøp tilbyr unike betingelser på et komplett storhusholdningssortiment.

Systemkjøp
Systemkjøp er en av Norges største innkjøpskjeder innen storhusholdning og har hoteller, kafeer, kiosker, kantiner, gatekjøkken, re-
stauranter og offshore-kunder som medlemmer. Systemkjøp har et samlet innkjøpsvolum på over 2 mrd. dette sikrer Systemkjøp best 
mulige innkjøpsbetingelser for sine mer enn 4000 medlemmer – betingelser enkelt-medlemmene ikke ville oppnådd på egen hånd.

Som Medlem i FIAS nyter du godt av alle de fremforhandlede avtalene i Systemkjøp.

Noen av fordelene med Systemkjøp
• Unike rabatt- og bonusordninger
• Tilgang til et komplett storhusholdningssortiment til betingelser du ikke ville oppnådd alene
• Meget gode betingelser og rabattavtaler på non-food, utstyr og driftstilbehørleverandører
• Ingen fraktkostnad, småordregebyr, anbrekksgebyr eller medlemsavgift

Systemkjøp samarbeider med Servicegrossistene, et landsdekkende nettverk av fullsortimentsgrossister. 
Gode betingelser, nærhet til kundene, effektiv distribusjon og meget høy servicegrad 
gjør Servicegrossistene til en foretrukken grossistpartner. 

For mer informasjon besøk vår 
hjemmeside: www.systemkjop.no

Har din bedrift behov for å bedre likviditeten?
Collector Bank arbeider med finansiering av 
arbeidskapital, med spesielt fokus på factoring/
fakturakjøp. Vi opplever at god likviditet er mer 
aktuelt enn noen gang nå i disse tider.

Vi i Collector Bank Norge inviterer i samarbeid med Qualified 
Professionals og Bemanningsbyraaet til et gratis webinar, 
der vi vil presentere hvordan vi kan hjelpe dere med 
å bedre likviditeten i deres virksomhet.
 
Har du 30 minutter, så meld deg på!

Tid: Onsdag 17. juni kl 13.00
 
Påmelding via denne linken: https://zoom.us/meeting/register/tJckf--trz0tEtZ2orOjCpCU0LUk9rwzwWT-

Collector Bank, PB 424 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 123
www.collectorbank.no

SYSTEMKJØP

https://zoom.us/meeting/register/tJckf--trz0tEtZ2orOjCpCU0LUk9rwzwWT-

