
DETTE ER 
AHLSELL!

DIN LEVERANDØR

TIL FISKERI OG HAVBRUK



Vi gjør det enklere å være proff!

Med et markedsledende sortiment innen VA, VVS og 
Elektro, Verktøy og HMS, er Ahlsell en totalleverandør 
som gjør det mulig for deg å øke effektiviteten og holde 
kostnadene nede. 

Handle i nettbutikken
Logg deg inn i vår nettbutikk for å handle 
blant 100.000 artikler.

Kontakt
Søk opp en av våre kontaktpersoner, eller 
finn kontaktinfo til en bestemt avdeling.

Kataloger
Bla i en av våre mange aktuelle 
produktkataloger og brosjyrer.

Kampanjer
Sjekk ut våre aktuelle tilbud med 
sesongaktuelle produkter og løsninger.

Les mer på Ahlsell.no

Ahlsell er her for å gjøre det enklere å være proff. 
Dette gjør vi gjennom vår kunnskap, sortiment, 
tjenester og vilje til å gjøre det lille ekstra. 

Vi tilbyr et bredt sortiment av produkter som levereres 
til rett sted, i rett tid og til konkurransedyktige priser. 
Fra ett sted har du tilgang til riktig kompetanse 
og over 100.000 lagerførte artikler fra ledende 
leverandører. Vi bistår også med service og råd for å 
forenkle din arbeidshverdag.

Du trenger bare èn

Med Ahlsell som leverandør får du:

• En trygg partner
• Tilgang til markedets bredeste sortiment via èn 

kontaktperson – din selger
• Et nett med Proffsentre og salgskontorer over hele 

landet
• En komplet nettbutikk hvor du til og med kan 

handle i via din smarttelefon
• Leveringssikkerhet i verdensklasse
• En samarbeidspartner med siktet innstilt på 

fremtiden

Håper du ønsker å bli bedre kjent med oss.

Torbjørn Johnsen, leder for fiskeri og havbruk.



01 | Alt på ett sted 
Noe av det som skiller oss fra andre, er vårt brede og dype 
sortiment. Nærmest uansett hvilken bransje du jobber innenfor, har 
vi det meste du trenger til jobben. Alt fra installasjonsprodukter 
innen VA, VVS og Elektro, til verktøy, arbeidsklær, verneutstyr og 
forbruksmateriell. Og nettopp fordi vi kan tilby veldig mye av det 
du har behov for i arbeidsdagen, gjør vi det mulig for deg å øke 
effektiviteten og holde kostnadene dine nede.

02 | Vi er der du trenger oss 
En viktig del av vår identitet, er vår lokale tilstedeværelse. 
Gjennom våre butikker og salgskontorer, er vi på plass i 
mange norske byer og tettsteder. I butikkene våre finner du mellom 6 
000 – 18 000 artikler, hvor du plukker selv det du behøver direkte fra 
hyllen. Og skulle du savne noe, er det normalt framme dagen etter.

03 | Norges største samling av spesialister 
Som Ahlsellkunde trenger bare å forholde deg til ÈN kontaktperson, 
som du kan spørre om nesten ALT mellom himling og jord. 
Hemmeligheten vår er at hver eneste selger hos oss, har 
flust med kompetente kollegaer i ryggen, som bistår med sin 
spesialistkompetanse. 

04 | Tjenester som gjør alt litt enklere
I tillegg tilbyr vi en rekke smarte tjenester som forenkler din 
arbeidshverdag. Profilering av arbeidsklær, service på verneutstyret, 
kurstilbud og administrative verktøy, er kun noen av dem. I tillegg kan 
du bli medlem i landets største fordelsprogram for profesjonelle.

05 | Logistikkløsninger som gir deg bakoversveis
Fra vårt logistikksenter på Gardermoen server vi hele landet 
med leveranser på 1-2 dager. Ved å være sertifisert etter de 
strengeste krav innen kvalitet og miljø, skal du forvente den beste 
leveringspresisjonen på markedet. I tillegg til levering der du er, eller 
via våre hentepunkter – tilbyr vi en rekke logistikkløsninger som 
effektiviserer varefløyten, uansett hvor du jobber.

06 | Best i klassen på e-handelsløsninger
Det skal være enkelt å handle hos Ahlsell. Kundene forteller oss at 
nettbutikken vår er en av bransjens beste og enkleste å finne varer og 
bestille fra. I tillegg er alle våre 50.000 lagerførte artikler tilgjengelig fra 
lomma, gjennom vår mobil-app. Vi har også muligheten til å integrere 
nettbutikken vår inn i det forretningssystemet du benytter deg av.

Kundesenter
For å gjøre det enklere 
å være kunde hos 
Ahlsell, har vi et eget 
kundesenter som kan 
hjelpe deg med alt 
innen sporing, retur og 
reklamasjon.

Vi hjelper deg med:
• Avvik
• Reklamasjon
• Sporing
• Skade
• Retur
• Faktura

Åpningstider
Man - Tors: 07 - 16
Fredag: 07 - 15

Telefon
4000 44 88

Kundeportal
ahlsell.no/kundesenter

6 GRUNNER TIL Å VELGE AHLSELL!



VVS

• Innomhus avløp og sluk

• Tappevann

• Porselen og rustfritt

• Baderomsmøbler

• Batterier og dusjløsninger

• Vannbåren gulvvarme

• Radiatorer og varmepumper

• Teknisk installasjonsmateriell

• Rørsystemer

• Tanker og beredere

• Isolasjon, festemateriell og Prefab

• Rørsystemer

• Teknisk installasjonsmateriell

• Kompressor

• Festemateriell

• Rørsystemer for bolig, næring- 
og industri

• Ventiler og pumper

• Sprinklerslanger og hoder

• Festemateriell

• Prefab

Sanitær

Varme og kjøling

Trykkluft

Sprinkler

Vi er ledende i Norden innen levering av VVS produkter, og 
er levende opptatt av produktenes kvaliteter, funksjoner og 
monteringstid.

I praksis for deg som kunde 
så er det vår oppgave å bidra 
til lønnsomhet fra dine innkjøp 
til driftsettelse. Vi har et bredt 
produktsortiment som passer 
til mange kundesegmenter.

Vi leverer produkter 
og tjenester til 
kundesegmentene:
• VVS 
• VA 
• Industri
• Facility
• Offentlige 

Som kunde hos oss finner 
du kategoriene:
• Rør
• Installasjonsmateriell
• Teknisk armatur
• Sanitær
• Pumper
• Vannrensing
• Festemateriell
• Isolasjon

Sprinkler
• Rillerør og Victaulic deler
• Sprinklerarmatur, slanger 

og hoder
• CPVC
• Redpipe

Kontakt en av våre spesialistselgere 
eller via e-post til sprinkler@ahlsell.no. 
Avdelingen besitter høykompetanse i 
alle faser av et sprinkleranlegg, og vi 
hjelper deg gjerne.



ELEKTRO

• Kabler og føringsveier

• Sikringer og vern

• Lyskilder

• Armaturer

• Panelovner

• Varmekabler

• Vi leverer alle typer kabler med og 
uten fiber fra land og ut til flåte.

• Styringssystemer

• Startapparater

• Effektbrytere

• Alt innen tele- datainstallasjoner

• Signal- og alarmutstyr

Installasjonsmateriell

Lys og varme

Landstrømskabler

Industri og automasjon

Svakstrømsmateriell

Ahlsell er totalleverandør av elektromateriell. Belysning, 
varme, kabler og linjemateriell - kort sagt alt innen elektro.

01 | Elektroinstallasjon
Ahlsell har lang 
bransjeerfaring når det 
gjelder elektroinstallasjon. 
Sortimentet består av kabel 
og installasjonsmateriell, 
apparater og sentraler 
samt belysning og varme 
fra ledende leverandører. 
Vi har også komplette 
systemløsninger innen data/
tele og er dessuten eksperter 
på prosjektleveranser og 
rådgivning.

02 | E-verk og infrastruktur
Vårt mål er å bli en av landets 
største leverandører av 
kabel og e-verksmateriell til 
nettselskaper, entreprenører, 
småkraftverk og andre 
kraftprodusenter. Vi levererer 
produkter og tjenester som:
• Regional og 

distribusjonsnett
• Vindkraft
• Veibelysning
• Telekom og 

bredbåndsnett
• Telekommunikasjon
• Verktøy, HMS og 

fallsikringsutstyr



PLAST RØR OG SLANGER

• Trykk- og avløpsrør i støpjern og 
plast

• Kummer, ventiler og pumper

• Kloakk- og slamavskillere

• Fordrøyningmagasin

• Sandfang

• Tanker

Slitesterke slange for transport av 
fiskefôr. Dimensjoner fra 32mm til 
110mm.

PE rør på kveil fra 18 – 140mm. Rette 
PE rør opp til 2000mm.

Vann og avløpssystemer

Overvannssystemer og 
drenering

Antistatiske fôrslanger

PE rør

Transportslanger

Vårt sortiment innen vann, overvann, avløp og geoprodukter 
inkluderer alt for infrastruktur, bygg og anlegg.

Alt du trenger
Vårt sortiment innen VA 
er komplett. Arbeider du 
som VA entreprenør, med 
kommunalteknikk,  vei og 
anlegg, har vi alt du trenger 
for at hverdagen skal fungere. 

Vei, vann og avløp
Produktsortimentet 
omfatter alt til vei, vann og 
avløpsutbygging:
• Rør
• Ventiler
• Kummer
• Tanker
• Verktøy
• Maskiner
• Forbruksmateriell

Total VA leverandør
Vår satsing på personlig 
verneutstyr, jordingskabler, 
slipe- og kappe-utstyr, 
samt skjærende verktøy, 
har allerede vist seg å 
være vellykket mot VA 
entreprenører. Visste du at vi 
også leier ut elektromuffe- og 
speilsveisemaskiner i flere av 
våre butikker?

Transportslanger for fisk

Godkjente i henhold til gjeldene 
forskrifter.



INDUSTRI

• Skruer, bolter og spiker

• Anker

• Lim og kjemikalier

• Elektriske håndverktøy

• Maskiner

• Måle- og merkeverktøy

• Skjærende og holdende verktøy

• Håndredskap for beskjæring og 
hage.

• Slipe og kappeutstyr

• Sveis og gass

• Trykkluft og pneumatikk

• Slanger og slangeklemmer

• Og mye mer...

• Rør 

• Ventiler

• Pumper

• Sprinkler 

• Festemateriell

Festemateriell

Verktøy

Heavy industri

Industriell VVS

Ahlsell er en flerfaglig totalleverandør innen verktøy, 
festemateriell, «heavy industri», personlig verneutstyr og 
bekledning.

Ahlsell Norge lagerfører varer 
fra ledende produsenter 
av industriprodukter. Faglig 
dyktighet, lang erfaring og 
gode produkter gjør Ahlsell 
til en solid samarbeidspartner 
for industrien.

Vi leverer produkter og 
tjenester til følgende 
industrier:
• Landbasert industri
• Maritim industri
• Utvinning
• Offshore
• Næringsmiddel
• Prosessindustri
• Skipsverft
• Sjøfart
• Industrirørleggere
• Kraftverk

Vi jobber tverrfaglig
Oppdragene våre er alt fra 
mindre enkeltleveranser 
til store komplekse 
prosjekter både i Norge og 
internasjonalt. Den brede 
sammensetningen av kunder 
og prosjekter gjør at vår 
industriavdeling er vant med å 
jobbe tverrfaglig og vi legger 
stor vekt på å ha varer av høy 
kvalitet.



 DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Vi tilbyr et bredt sortiment av produkter til vedlikehold av 
båter, settefiskanlegg, fôrflåter og slakterier.

Vi jobber tverrfaglig
Oppdragene våre er alt fra 
mindre enkeltleveranser 
til store komplekse 
prosjekter både i Norge og 
internasjonalt. Den brede 
sammensetningen av kunder 
og prosjekter gjør at vår 
industriavdeling er vant med å 
jobbe tverrfaglig og vi legger 
stor vekt på å ha varer av høy 
kvalitet.

• Vi har alle typer redskaper du 
trenger. Snømåker, spader, 
trillebårer, pallejekker, koster osv.

• Hengelåser

• Beslag

• Rengjøring

• Papir

• Slanger

• Kontormateriell

• Brannutstyr

• Arbeidsbenker

• Trafikkskilt og 
tilbehør

• Sylindere og 
bukker

• Anleggsgjer-
der

• Sperrebånd

• Merkespray

• Reoler, arbeidskap, arbeidsbenker

Arbeidsredskaper

Rengjøringsprodukter

Driftsmateriell 

Områdesikring

Skap og hyller

• Høytrykkspylere, avfetting, alle 
typer såper. Varmt og kaldt-
spylere, stasjonere og mange 
typer mobile vaskere fra ledene 
leverandører



STRØM TIL MERDENE

Hovedsentraler og undersentraler i 
metall og plastmateriale

• Skjøtekabel i alle dimensjoner

• Kabel som trommelvare

• Plugger skjøte- og stikkontakter

Markedsledene Led lys for hindring av 
kjønsmoding

Vi har trekker rør i PE i alle størrelser 
og farger

Fordelingsskap

Strøm kabler i alle  
størrelser

LED Lys

Trekkerør for kabler

Vi levere alt du trenger for å etablere strøm ute på merdene.

Din samarbeidspartner
Gjennom vår lokale 
tilstedeværelse gir vi 
kundene våre en service og 
tilgjengelighet som ingen 
andre kan. 







• Metriske skruer og bolt

• Bygg- og treskruer

• Ekspanderende festemateriell

• Kjemisk anker  

• Maskin og håndspiker

• Skuddinnfesting

• Beslag

• Klammer, konsoller og skinner

• Elektroverktøy og tilbehør

• Håndverktøy

• Stasjonære maskiner

• Diamantsag/bor

• Skjærende verktøy

• Arbeidslys og lykter

• Måle- og merkeverktøy

• Spennverktøy

• Luftverktøy

• Redskap og hageprodukter

• Absorbenter

• Branntetting

• Lim og fug

• Byggskum

• Merkespray

• Kaldasfalt og vanntetting

• Fett og smøremidler

• Rustløser og rustbeskyttelse

FESTEMIDLER
Ahlsell fører et bredt utvalg festemidler med de nødvendige sertifiseringer og 
godkjenninger. Vi tilbyr teknisk kompetanse og kan utføre tester på utrekkksverdier.

VERKTØY
Ahlsell tilbyr komplett utvalg innen elektroverktøy fra ledende produsenter som 
Bosch, Milwaukee DeWalt, Fein og Flex. Håndverktøy tilbys fra SNA/Bacho, 
Hultafors, Stanley, Stahlwille og Ironside.

KJEMIKALIER
Nøye utvalgte produkter med et bredt range av miljøvennlige alternativer. Ledende 
merker som Bostik, Graft, Relekta/Tech 7, CRC, Molykote, Loctite og Ironside.

ALT TIL JOBBEN!
Uansett hva du gjør, trenger du verktøy, festemidler, 
kjemikalier og utstyr du kan stole på. Vi fører et 
markedsledende sortiment innen alle disse områdene.



• Stiger, traller og oppbevaring

• Stillaser og byggeplass-sikring

• Last og løft

• Sveis og gass

• Kapp og slip

• Anleggsredskap

• Vind og dampsperre

• Byggeplasskilt og områdesikring

• Rengjøringsartikler

• Tørkepapir

• Absorbenter og filler

• Slanger og tilbehør

• Kaffe og te

• Tape og tetningslister

• Kontormateriell

• Desinfisering og smittevern

RIGG OG DRIFT
Nøye utvalgte produkter for å drifte din arbeidsplass, med produkter fra kjente 
merkevarer som Zarges, Kärcher, Pullmann, Hultafors, Topcon, Leica, Esab, AGA, 
Sievert, Tyrolit, Fiskars, John Dale, Structron og Ironside.

FORBRUKSMATERIELL
Vi fører en rekke artikler som alle med kontorlokaler eller en brakkerigg trenger til 
det daglige vedlikeholdet - inkludert et godt utvalg innen smittevernsutstyr.

Ahlsell fører et markedsledende sortiment 
innen elektroverktøy.”



HMS

I vårt sortiment finner du alt fra enkle arbeidsbukser til hightec figursydde plagg i 
stretchmateriale. Vi leverer et brett utvalg av synlige plagg i henhold til EN 20471, 
også for deg som trenger lysbuegodkjenning i tillegg. Vi har arbeidsklær tilpasset ditt 
arbeidsmiljø og din kropp.

Vernefottøy tilpasset skikkelige arbeidsfolk er vår spesialitet. Miljøet du arbeider i bør 
avgjøre hvilken overdel eller slitesåle du velger, foten din bør få velge lestbredden, 
og kroppen kjenner det når du har valgt rett sålekonstruksjon. Vi kan biomekanikk og 
hjelper deg gjerne med å finne rett modell i vårt brede utvalg av vernefottøy. 

Ahlsell er godtebutikken for deg som trenger personlig verneutstyr. Vi har et bredt 
utvalg innenfor produktgruppene; hodevern, øyevern, hørselvern, hørselvern med 
kommunikasjon, åndedrettsvern, hansker, kroppsvern, redningsvester og flytevester.  

Med vekt på forankringsløsinger og et bredt utvalg av fallsikringsseler har Ahlsell et 
sortiment som passer uansett om du jobber fallforhindrende eller falloppfangende. 
I tillegg er våre fallsikringsverksteder unike i Skandinavisk sammenheng. Vi kan bl.a 
åpne fallblokker for å bytte slitte deler. Dette er godt for din trygghet og økonomi, og 
det er helt i tråd med våre mål om å være en bærekraftig leverandør. 

Førstehjelpsutstyr og øyeskyll til bilen, kontoret eller prosjektet - vi hjelper deg 

Arbeidsklær

Vernesko og støvler

Verneutstyr

Fallsikring

Førstehjelpsutstyr

Hos Ahlsell finner du markedets største utvalg innen 
bekledning, sko og personlig verneutstyr.



Hold deg tørr og varm – 
GORE-TEX-arbeidsklær for 
dårlig vær
Utforsk GORE-TEX-kolleksjonen våre fra Helly Hansen, 
BS og Snickers Workwear. De har svært gode 
egenskaper og er spesialutviklet for profesjonelle 
håndverkere – laget av et unikt patentert og slitesterkt 
materiale som er vanntett, vindtett og lar huden puste.

Testet til grensene

Når arbeidsklær virkelig testes, viser det seg ofte at verken kvaliteten 
eller slitestyrken tåler tidens tann, siden plagget ganske enkelt ikke 
er tilpasset brukerens behov. For eksempel tåler vanligvis ikke de 
fleste klaffene i regnjakker en hel 
dag i vedvarende regnvær. For å 
utvikle plagg som virkelig 
oppfyller brukerens behov, må 
man ha stort fokus på detaljer – 
ikke bare på klimaet, men på de 
fysiske aktivitetene, hvor lenge 
aktivitetene varer, hvor hardt 
arbeidet er og på eventuelle 
spesielle krav.

Les hele saken på Ahlsell.no >>

En kunnskapsbedrift
Ahlsell er en kunnskaps-
bedrift innen HMS som i 
tillegg til produkter, kan tilby 
følgende innenfor feltet:
• Egne HMS-spesialister i 

alle regioner
• Kartlegging og analyser av 

bedriftens behov 
• Risikoanalyser og 

rådgivning
• Forebyggende tiltak for å 

redusere fravær
• Kurs og 

kompetanseheving
• Resertifisering og 

systemer for håndtering 
av klassifisert utstyr 



Kle deg riktig

TIPS!
Vask plaggene regelmessig, skitt og 
møkk sliter på fibrene i tøye. Lukk 
glidelåser og knapper, og følge de 
vaske-og tørkeanvisninger som følger 
med nøye.

HJELM

BRILLER
RADIO

KNIV

HANSKER

JAKKE

BUKSE

VEST

STØVLER

Vi hjelper deg og dine kollegaer med 
riktige klær til jobben. Vi har lang 
erfaring med arbeidsklær innen fiskeri 
og havbruksnæringen. Vi vet hva om 
holder deg tørr og varm, og vi kan 
levere dette innen kort tid. Faktisk så 
handler nesten 40% av alle røktere i 
Norge arbeidsklær fra Ahlsell. Vi lager 
også tilpassede kataloger for deg og 
din bedrift, slik at det er lett å finne 
frem og sett en bestilling på riktige 
klær. 
 
Den rette løsningen for dine behov.



Vi tilbyr vi en rekke tjenester som hjelper deg å utvikle 
bedriften og forenkle din arbeidshverdag. I tillegg har vi et 
av landets største fordelsprogram for proffer.

VÅRE TJENESTER

AHLSELL OFFICE er et webbasert administrativt verktøy som hjelper håndverkere 
å ha oversikt over arbeidshåndtering, prosjekter, internkontroll, dokumentasjon og 
fakturering. Verktøyet er brukervennlig, lett å bruke og gjør hverdagene enklere. Du 
kan dessuten velge selv hvor du jobber - Ahlsell Office er like enkelt på mobilen, 
nettbrettet og ved datamaskinen. 

AHLSELL PARTNER er fordelsprogrammet for håndverkere som ønsker å bruke all 
sin tid på å skru, montere, installere og bygge. Og minst mulig tid med papirarbeid på 
kontoret. 

Les mer på ahlsell.no/partner

Gjennom AHLSELLAKADEMIET tilbyr vi en rekke kurs for å øke kompetanse, kvalitet 
og lønnsomhet i din bedrift.  Det lønner seg å holde seg oppdatert. I samarbeid med 
våre leverandører, tilbyr vi kurs i alt fra forskrifter og krav til effektivisering av arbeids-
hverdagen.

TRYKKET OG KLART er vårt konsept for profilering av personlig verneutstyr 
og arbeidsklær. Ahlsell har investert i toppmoderne utstyr for klestrykk på vårt 
sentrallager på Gardermoen. I tillegg tilbyr flere av våre butikker profiltrykk lokalt.

EFFEKTIV BYGGEPLASS er vårt bidrag i arbeidet med å utvikle grønnere, smartere 
og mer lønnsomme byggeprosjekter. Med FLEKSIBLE FORSYNINGSLØSNINGER 
tilbyr vi en rekke løsninger for effektivt varepåfyll - uansett hvor du jobber.

Les mer om disse konseptene på de neste sidene...

Administrasjonsverktøy

Fordelsprogram

Kurstilbud

Profiltrykk

Logistikktjenester



En solid partner under 
HELE prosjektet
Gjennom vårt markedeledende sortiment og våre 
spesialistområder, er Ahlsell en enkel og solid 
samarbeidspartner gjennom hele prosjektet - fra 
første spadetak og videre inn i byggets levetid.

Råtomta står urørt og allerede 
før første spadetak, er Ahlsell 
inn med sin første leveranse... 

• Byggestrøm
• Alt til brakka
• Gjerder og sikring
• Rigg og drift
• Vann og avløp
• EL infrastruktur

Når infrastruktur for rør og 
kabler ligger i bakken, er 
det klart for arbeidet med 
grunnmuren - også her med 
Ahlsell på laget.

• Isolasjon
• Radonsperring
• Utstyr til støpearbeid
• Pumpestasjoner
• Verktøy og festemidler

Etter grunnarbeidet er utført 
reiser bygget seg sakte men 
sikkert, med Ahlsellleveranser til 
riktig tid - i riktig etasje. 

• Byggestrøm
• Arbeidsbelysning
• Spikring og 

skuddinnfestning
• Klær og verneutstyr

Byggegropa Grunnarbeidet Reising av bygg



Samtidig som bygget 
tettes, kommer de tekniske 
entreprenørene inn - med 
Ahlsells bransjeledende 
sortiment i ryggen.

• Vindsperre
• Byggvarme og avfukting
• VVS
• Elektromateriell

Med fasademontering og 
uteområdet som siste finish, har 
også der Ahlsell løsninger som 
sikrer prosjektet helt inn.

• Fasadesystemer
• Lim og fug
• Fallsikring
• Grønne tak
• Gatebelysning
• Overvannssystemer

Når bygget står ferdig, skal det 
driftes - Ahlsell kan levere det 
meste innen forbruksmateriell.

• Renholds- og 
hygieneprodukter 

• Låser og nøkkeltilbehør
• Brannslukkere og slanger
• Kontormateriell
• Oppbevaring
• Snø- og uteredskap

Tett bygg Fasade og 
uteomrdåde

Drift og 
vedlikehold

Gjennom vårt markedsledene sortiment, vår hurtige 
og pålitelige logestikk, er ahlsell en enkel men solid 
samarbeidsparten for deg som jobber i fikseri og 
havbruksnæringen.  
 
Vi vil at du skal fokusere på det er best på, om det er å 
fange, fordele eller å røkte fisk. Uansett, så fikser vi hurtig 
det du trenger til jobben.



FLEKSIBLE 
FORSYNINGSLØSNINGER™
Effektiv tilgjengelighet uansett hvor du jobber.

Noen produkter trenger du alltid å ha for 
hånden, andre må du kanskje ha regelmessig 
påfyll av. Vi vet at mange arbeidsplasser har 
begrenset med plass, og derfor har vi utviklet 
logistikktjenesten Fleksible Forsyningsløsninger 
som gir deg...

• God oversikt over lagerbeholdning og 
forbruk

• Enkle og smarte bestillingsfunksjoner

• Effektiv oppbevaring 

• Økonomiske besparelser

Forsyningsløsningene tilpasses dine behov, 
enten det handler om et stort driftslager på 
stedet eller et hendig lager i bilen.

Forsyningsavtale med Ahlsell

En forsyningsavtale med Ahlsell innebærer 
riktig sortiment, løpende evaluering, service og 
support, opplæring og igangkjøring, integrering 
med eksisterende systemer, hardware og leie.

Leasing gjennom Siemens Finans

Løsningene kan også leases gjennom vårt 
samarbeid med Siemens Finans. En slik avtale 
inkluderer service og support, opplæring og 
igangkjøring, integrering med eksisterende 
systemer, samt hardware og softwarelisenser. 
Alle kostnader legges i en månedsleie, hvor 
Siemens Finans fakturerer kunden direkte.

Fordeler med effektive løsninger
Det er selvsagt mange fordeler med å 
effektivisere forsyningene. Vi har forskjellige 
løsninger som er utviklet for å gjøre jobben 
lettere for deg på flere måter – men særlig på 
fire bestemte områder...

01 | Orden og oversikt

• Systematisert lagring gir bedre logistikk.
• Med klart avmerkede plasser for hvert 

produkt får du et godt organisert og 
strukturert lager.

• Tilpass produktvalgene og sortimentet etter 
virksomheten.

02 | Enklere håndtering

• Registrer uttak og returer med mobilen eller 
en håndskanner. 

• Enkel administrasjon og håndtering kan gi 
inntil 25-30% besparelse av kostnadene.

• Sikre sortimentet med automatiske 
påfyllingsordrer. 

• Velg leverings- og påfyllingsløsninger som 
passer dine behov.

03 | Full kontroll

• Løsningene hjelper deg å ha kontroll på 
både lagerbeholdning og kapitalbinding. 

• Sikre riktig sortiment til riktige brukere.
• Legg interne transaksjoner til riktig 

kostnadssted.
• Følg opp forbruk og statistikk med 

rapporter.
• Bidra til mindre svinn, 25-30% innsparing.

04 | Bærekraft og økonomi

• Individuelt tilpasset utstyr.
• Mindre overforbruk og svinn.
• Optimal transportflyt.
• Tidseffektivt for brukeren



Den rette løsningen for dine behov:

Effektiviser materialflyten og øk driftssikkerheten ved å oppbevare de mest kritiske 
produktene på eller rett i nærheten av selve arbeidsplassen.

• Fleksibel plassering: Driftslageret kan være et skap eller rom i lokalet, en egen 
container eller inne i servicebilen.

• Alle uttak registreres enkelt og raskt med håndskanner eller mobiltelefon.

• Du styrer selv hvilke brukere som har adgang til lageret.

• Automatiske påfyllsleveranser gjør at kritiske produkter alltid er på lager.

En vareautomat som fylles med personlig verneutstyr og forbruksvarer, hjelper dere 
med å få bedre flyt – og øker sikkerheten.

• Ansatte har tilgang til HMS-produkter døgnet rundt.

• Med ID-tagger og integrering med eksisterende datasystemer kvitterer 
brukeren ut produktene som trengs.

• Riktig person får rett produkt, noe som øker den personlige sikkerheten.

• Du får full kontroll over forbruket, og automaten fylles automatisk eller ut fra 
gitte bestillinger.

• Tilgjengeligheten øker, og kostnadene minker. 

• Du kan selv styre både brukere og sortiment.

For å dekke behovene dine kan vi opprette en midlertidig butikk på arbeidsplassen 
der sortimentet tilpasses i forveien ut fra det aktuelle prosjektet.

• Kyndig personale på stedet hjelper til med utprøving og svarer på eventuelle 
spørsmål.

• Vi skreddersyr sortimentet i den midlertidige butikken i samråd med deg.

• ShopOnSite legger ikke beslag på arbeidsflater permanent, og det gjør 
løsningen perfekt for lengre prosjekter på større arbeidsplasser.

Dine behov er alltid i fokus, og derfor kan vi sammen tilpasse og skreddersy en 
optimal forsyningsløsning. 

• Vi gjør en behovsanalyse med gjennomgang av sortiment og brukere, vareflyt 
og logistikk samt lagerplassering.

• Den aktuelle løsningen kan suppleres med tilpassede tjenester, servicenivåer 
og produkter.

Driftslager

Vareautomater

ShopOnSite

Kundetilpassede løsninger



BUTIKKER

Med Hent i Butikk kan du 
bestille varen på nett og 
hente i utvalgt butikk. Velger 
du Express, kan du hente 
varen i butikken samme dag.

I flere av våre butikker tilbyr 
vi logotrykk på personlig 
verneutstyr og arbeidsklær. 

Med jevne mellomrom 
inviterer vi til kurs og 
minimesser i våre butikker.

I alle våre butikker er du 
hjertelig velkommen til å slå 
av en fagprat over en kopp 
kaffe eller to.

Hent i Butikk Trykket & Klart

Kompetanse Kaffekroken

Med 38 butikker over hele landet 
er vi aldri langt unna.

• Alta 
• Arendal 
• Bergen Fabrikkgaten 
• Bergen Fana 
• Bergen Godvik 
• Bergen Åsane 
• Bodø 
• Bærum 
• Drammen 
• Fredrikstad 
• Førde
• Gjøvik 
• Hamar 
• Haugesund 
• Hønefoss 
• Kjeller 
• Kløfta 
• Kristiansand 
• Kristiansund 
• Larvik 
• Mo i Rana 
• Moss 
• Oslo Brobekkveien 
• Oslo Bryn 
• Oslo Skøyen 
• Porsgrunn 

• Sandnes Stangeland 
• Ski 
• Sortland 
• Stavanger 
• Steinkjer 
• Stord 
• Tromsø 
• Trondheim 

Sandmoen 
• Trondheim Tunga 
• Tønsberg 
• Voss 
• Ålesund

Butikkene er vanligvis åpent hverdager fra 
kl. 07.00-16.00:

Bergen

Trondheim

Tromsø



DIGITAL HANDEL
Med våre e-handelsløsninger kan du søke og handle blant 
50 000 lagerførte artikler. Døgnet rundt, året rundt.

Nettbutikken er porten til mer 
bekvemme arbeidsdager, helt enkelt. 
Den gir deg tilgang til en innholdsrik 
og brukervennlig kundetjeneste med 
oversikt over lagersaldo, avtalepris 
og utfyllende produktinformasjon, 
leveransebeskjeder og komplett 
ordrehistorikk.

Alltid på farten? Med Ahlsell-appen kan 
du enkelt søke informasjon, bestille 
nye varer og kontrollere dine ordre.

• Søk for pris og tilgjengelighet.

• Bla gjennom alle åpne ordre.

• Skann strekkode i butikk

Handle i vår nettbutikk og integrer 
all administrasjon direkte i ditt 
forretningssystem med PunchOut. 

• Fleksibel integrasjon

• Alltid oppdatert artikkel- og 
prisliste.

• Ekstra fordeler

Dette passer alle bedrifter som 
ønsker å fullstendig automatisere 
transaksjonene (for eksempel ordre, 
ordrebekreftelse, fakturaer) mellom 
sitt innkjøpssystem og Ahlsell. Total 
integrasjon gir maksimal effektivisering

Nettbutikk

App

PunchOut

EDI

Du får dessuten litt ekstra 
tid når du bestiller på nett. 
Ordrefristen er oftest senere 
sammenlignet med om 
du bestiller per telefon. 
Informasjon om dine 
innkjøp, ordrebekreftelser, 
leveransebeskjeder og 
fakturaer får du ganske 
enkelt dit du vil. Enten via 
e-post eller direkte inn i ditt 
forretningssystem.
 
Velg den løsning som passer 
din bedrift best:
• E-handel - handle enkelt 

direkte i nettbutikken
• PunchOut – passer 

bedrifter som 
ønsker å handle på 
nett og integrere 
innkjøpsadministrasjonen 
direkte i sitt eget 
forretningssystem.

• EDI – passer alla bedrifter 
som ønsker å integrere 
innkjøpene i sitt eget 
forretningssystem.



BESTILL PÅ NETT
- HENT I BUTIKK!

1. Logg deg inn

2. Legg varene i handlekurven

3. Gå til handlekurv

4. Velg alternativet som 
passer for deg!

Hent i Butikk Hent i Butikk Express

• Velg varer fra hele vårt 
sortiment 

• Varene kan hentes innen   
1-2 dager

• SMS når varene kan hentes

• Tjenesten er gratis

• Velg varer fra din valgte 
butikk 

• Varene kan hentes innen   
2 timer

• SMS når varene kan hentes

• Tjenesten har et plukkgebyr
(Se ahlsell.no/hentibutikk for oppdaterte betingelser)



Du ser det ikke nødvendigvis når du kikker i butikkhyllene 
våre, men bak ethvert produkt ligger flere prosesser som 
sikrer at du kan være trygg på at vi har gjort alt vi kan for å:

• gjennomføre ansvarsfulle innkjøp

• stoppe klimaendringene

• trygge helsen og sikkerheten til alle involverte

• utvikle den beste løsningen i samarbeid med 
partnerne våre

Kvalitetsstyring - kundetilfredshet

Vårt kvalitetsarbeid handler i stor grad om å gjøre 
våre kunder fornøyde, oppnå økt kundelojalitet og 
øke gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og 
forventninger. ISO 9001:2015 hjelper oss å styre vår 
virksomhet på en god måte og gjør det enklere for 
våre kunder å være proff, samtidig som det hjelper oss 
å finne effektive og smarte løsninger tråd med våre 
øvrige ISO standarder innenfor HMS og miljø. 

Arbeidsmiljø – helse og sikkerhet

HMS handler først og fremst om hvordan vi har det på en vanlig 
dag på jobben, og det er vi som arbeidsgiver som skal sørge for at 
medarbeiderne har det bra. 

ISO 45001:2018 hjelper oss med systematisk arbeidsmiljøarbeid. 
Prinsippene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid 
som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for 
egne ansatte og andre relevante parter. 

Bærekraft og miljøledelse 

Ord som etikk og bærekraft tar stadig større plass i bevisstheten til oss 
alle. Ahlsell jobber systematisk for å minimere egne klimautslipp og målet 
er å være fossilfrie innen 2045.

ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. 
Den hjelper oss å bevisstgjøre egen organisasjon på hvordan vi påvirker 
miljøet, hvordan kan vi jobbe mer effektivt og kutte kostander, samt 
skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme.

Visjonen for Ahlsells bærekraftarbeid er å være bransjeleder 
på det nordiske markedet. Våre miljøtiltak understøtter vårt 
kundeløfte om å gjøre det enklere å være proff.

BÆREKRAFT I ALT VI GJØR

Vi er sertifisert innenfor 
følgende systemer: 



LOGISTIKK I VERDENSKLASSE

Gardermoen

Hyvinkää

Hallsberg

Ahlsells sentrallagre er blant de største i Europa og noen av 
Nordens viktigste knutepunkter for transporter.

Ahlsells sentrallager på Gardermoen er cirka 40 000 
kvadratmeter under tak, hvor over 200 personer 
arbeider skift for å levere det du forventer. Omlag 75 
semitrailere med vareleveringer går tilsammen inn og ut 
av sentrallageret hver dag. I løpet av et år kjører lastbilene 
cirka 36 000 tonn gods til distribusjonsplasser  rundt om 
i landet. For å håndtere de store volumene har Ahlsell 
et skreddersydd produksjonssystem som gir oss stor 
presisjon i logistikkarbeidet.

Målrettet arbeid med kvalitet og miljø

Kvalitets- og miljøarbeidet er integrert i Ahlsells 
daglige drift. Ahlsell Norge er sertifisert i 
henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Våre leverandører benytter 
vår forbedrings- og 
avviksdatabase. I samarbeid 
med våre leverandører 
skal avviksrapportering 
skje kontinuerlig via 
vårt avvikssystem for å 
skape forutsigbarhet i 
vareforsyningen.

Ahlsell har sentrallagre i Norge, Sverige og Finland.



LEVERINGSTIDER:

Standard leveranser med enten varebil, lastebil eller kranbil. Ordrefrist er kl. 16.00. 
Geografiske avvik fra dette - les mer på Ahlsell.no

Flere deler av landet dekkes av nattleveranser der varene er levert før 07.00. 
Ordrefrister varierer da mellom 15:00 og 18:00. Se kart på Ahlsell.no for detaljer.

Levering med budbil eller fly. Ved behov for slike leveranser er vi behjelpelige med 
rask ekspedering. Det er kort vei fra vårt Sentrallager til hovedflyplassen. Frakt 
belastes ihht avtale.

Lagerførte varer kan hentes på vårt sentrallager på Gardermoen på kort varsel 
etter avtale med selger. Lageret er åpent til 16.00. Beredskapsordning 24/7 ved 
henvendelse på telefon 93 09 98 70.

Hverdager 16:00-07:00 og 24 timer i døgnet på helligdager er vår vakttelefon 
tilgjengelig. Varer kan hentes på Sentrallageret eller sendes dit du ønsker med 
budbil/flyfrakt. Minimum 2 timer må påregnes fra bestilling til henting. Egne satser 
for rabatter og tilleggstjenester. Ring 93 09 98 70

Vi tilbyr spesialtilpassing av dine leveringer. Trenger du levering av komplette 
pakker iht til ditt behov f.eks. i forbindelse med byggeprosjekter kan vi levere 
dette. Vi tilpasser også leveringer med kranbil, leveringer på oppgitt GPS punkt, 
kontainerløsninger med automatisk påfylling, samt forslag til løsning på andre krav 
du måtte ha til fosilfri last mile leveringer.  

Dagleveranser

Ekspresslevering

Henting på sentrallager

Vaktordning

Spesialhåndtering

Nattleveranser



Ahlsell Norge AS
Brobekkveien 80A
0582 Oslo

Telefon: 51 81 85 00
Kundesenter: 4000 44 88
ahlsell.no/kundesenter www.ahlsell.no

KONTAKTPERSONER  
FISKERI OG HAVBRUK

BUTIKKER
Alta, Betongveien 12, 9515 Alta • Arendal, Stoaveien 1, 4848 Arendal • 
Bergen Fabrikkgaten, Fabrikkgaten 3-5, 5059 Bergen • Bergen Fana, Apeltunveien 
2, 5222 Bergen • Bergen Godvik, Godviksvingene 174, 5179 Bergen • Bergen 
Åsane, Liamyrane 4, 5132 Nyborg Bergen • Bodø, Teglverksveien 19, Bygg A, 
8006 Bodø • Bærum, Baker Østbys vei 21, 1351 Rud • Drammen, Nøstestranda, 
3414 Lierstranda • Fredrikstad, Rolvsøyveien 203, 1617 Fredrikstad • 
Gjøvik, Kallerudlia 11, 2816 Gjøvik • Hamar, Gjerluvegen 10, 2320 Furnes • 
Haugesund, Rennesøygata 8, 5537 Haugesund • Hønefoss, Dronning 
Åstas gate 4, 3511 Hønefoss • Kjeller, Jogstadveien 25, 2007 Kjeller • 
Kløfta, Kongsvingervegen 37, 2040 Kløfta • Kristiansand, Fiskåveien 
4, 4621 Kristiansand • Kristiansund, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund • 
Larvik, Ringdalskogen 30, 3270 Larvik • Mo i Rana, Søderlundmyra 26, 
8622 Mo i Rana • Moss, Kvaenveien 4, 1522 Moss • Oslo Brobekkveien, 
Brobekkveien 80 C, 0582 Oslo • Oslo Bryn, Surstoffveien 5, 0661 Oslo 
• Oslo Skøyen, Hoffsveien 11, 0275 Oslo • Porsgrunn, Hydroveien 19, 
3933 Porsgrunn • Sandnes Stangeland, Sandnesveien 356, 4312 
Sandnes • Ski, Nordbyveien 96, 1406 Ski • Sortland, Verkstedveien 
2, 8402 Sortland • Stavanger, Auglendsmyrå 1, 4016 Stavanger 
• Steinkjer, Jæktsmedgata 5, 7725 Steinkjer • Stord, 
Meatjønnsvegen 35, 5412 Stord • Tromsø, Stakkevollvegen 
335, 9019 Tromsø • Trondheim Sandmoen, Kvenildmyra 
3, 7093 Trondheim • Trondheim Tunga, Magnus 
Lagabøters veg 6, 7047 Trondheim • Tønsberg, 
Solkilen 23, 3117 Tønsberg • Voss, Brynaskogen 
6, 5700 Voss • Ålesund, Breivika Industriveg 69, 
6018 Ålesund

SALGSKONTORER
Florø, Hamregata 19, 6900 Florø • Lyngdal, 
Åneveien 9, 4580 Lyngdal • Molde, 
Eikremsvingen 9, 6422 Molde • Måløy, Myrane 
Industriområde, Myrane 14, 6718 Deknepollen • 
Ulsteinvik, Smårisevadet 9, 6065 Ulsteinvik 

ahlsell.no/butikk

Med Hent i Butikk kan du 
bestille varen på ahlsell.no og 

hente i utvalgt butikk. Velger du 
Express, kan du hente varen i 

butikken samme dag.

ahlsell.no/hentibutikk

Torbjørn Johnsen
Ansvarlig Fiskeri og Havbruk Norge
+ 47 91575965
torbjorn.johnsen@ahlsell.no

Thor Erik Horntvedt
Salgsansvarlig Rogaland
+ 47 97730046
thor-erik.horntvedt@ahlsell.no

Eyvind Clausen
Salgsansvarlig Hordaland
+ 47 93462877
eyvind.clausen@ahlsell.no

Kai Andre Nyhus
Salgsansvarlig Nordland
+ 47 93266254
kai.nyhu@ahlsell.no

Olaf Roan
Salgsansvarlig Trøndelag
+ 47 93254048
olaf.roan@ahlsell.no

Raymond Kalstad
Salgsansvarlig Sogn og Møre
+ 47 95720185
raymond.kalstad@ahlsell.no

Kjetil Vistnes
Salgsansvarlig Troms og Finmark
+ 47 90685548
kjetil.vistnes@ahlsell.no


