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BUILDING BETTER TOGETHER

Det går att se på sin gärning på olika sätt. Du hjälper en kund med 
en order, effektiviserar produktionen, eller ser till att ännu en gipsskiva 
når bygget. För dig är det kanske en vanlig arbetsdag.

Men det du gör är en del av något större. Ditt engagemang och din 
expertis bidrar till att nästa person kan ta vid och föra uppdraget vidare. 
Till slut står de där. Kontoren. Skolorna. Operationssalarna. Husen som 
människor ska komma att kalla hem. Samhället.

Att bygga ett hållbart samhälle kräver en lång kedja av hårt arbete, 
och vi på Knauf Danogips har äran att lägga grunden för det.
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Bild från Sävsjö
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Teknisk support 
och utbildning
För oss är det viktigt att du känner dig trygg genom hela kundresan, och att du 
kan få svar på dina byggtekniska frågor när du behöver det. Sedan en tid tillbaka  
erbjuder vi dessutom möjligheten till utbildning kring våra olika byggsystem.  
Tillsammans hjälper vi till att lägga grunden för att bygga ett hållbart samhälle. Varmt 
välkommen att höra av dig.

På Knauf Danogips arbetar ett engagerat 
och kompetent team för att alltid finnas 
tillhands om du har frågor kring våra 
produkter eller byggsystem.
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En hållbar och säker 
miljö för goda  
arbetsförhållanden
Ett av vår verksamhets viktigaste områden är säkerheten för personal, både vår egen 
och de externa medarbetare som vistas i våra lokaler. Säkerhetsföreskrifter kommu-
niceras genom TV-skärmar, tavlor, broschyrer samt muntlig genomgång för externa 
besökare och nyanställda. Varselväst, skyddsskor och hjälm ska alltid användas i 
fabrik och lager. För att fånga upp eventuella brister och förbättringsförslag i våra 
verksamheter använder vi ett gemensamt verktyg för registrering av olyckor och 
arbetsmiljörapporter där vi kan följa och säkerställa att allt blir hanterat på rätt sätt. 
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Konfektionering
Ett byggprojekt är en kedja av händelser. I varje länk av kedjan finns besparings- 
möjligheter som måste tas tillvara på för bibehållen konkurrenskraft. I ett tidigt stadie 
görs en projektanalys i samarbete med entreprenören för att upptäcka om bespa-
ringar och effektiviseringar kan göras. Med ledning av dessa uppgifter kan sedan 
vilka insatser som är ekonomiskt fördelaktiga och hur de ska anpassas till projektet 
bedömas. Rätt anpassning ger bättre ekonomi. För att kunna konkurrera med tid måste 
planering, produktval, materialadministration, materialmärkning, leveransplanering, 
transport och teknik optimeras. Först då kan kostnaderna minimeras, produktiviteten 
öka och kvaliteten förbättras. 

BYGGSKIVOR

Med våra alternativ för förpackning hjälp-
er vi dig på vägen till ett mer effektivt och 
lönsamt byggprojekt.
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B Y G G S K I V O R  –  K O N F E K T I O N E R I N G

Formatsågat  
För dig som kräver det lilla extra

Möjligheterna med formatsågning är många och med den 
mycket höga precision som vi erbjuder underlättar vi för varje 
byggprojekt, litet som stort.

Exempel på användningsområden är inklädnad av t ex balk och 
pelare, inklädnad av ventilations- eller rörschakt och smygar.

Genom att använda formatsågat på byggarbetsplatsen så mins-
kas mängden spill, vilket ger besparingar avseende avfall och 
transporter.

Beställning

Med formatsågning blir du en hjälte hos kollegorna då det 
innebär en klart förbättrad arbetsmiljö. Det innebär också en 
minskning av tungt och tidsödande arbete.

Beställ via kundtjänst på 044-28 78 80 eller order@knauf.se.

Den som prioriterar effektivitet och ergonomi för montörer väljer 
formatsågning från Knauf Danogips.

Miljö, ergonomi och precision

• Måttanpassat med rätt längd och bredd

• Avsevärt kortare hanterings- och montagetid

• Minskar mängden spill

• Exakta, raka och vinkelräta kanter

• Ger besparingar avseende avfall och transporter

• Förbättrad ergonomi för montören

• Alla byggskivor kan formatsågas inkl cementbaserade

• Minsta bredd: 75 mm. Längsta längd: skivans längd
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B Y G G S K I V O R  –  K O N F E K T I O N E R I N G

Art. nr Skiva Bredd Speciallängd
m2 per 

leveranstillfälle
Pris kr/m2 

(gäller för hela paket*)

182342 Classic Board 900 mm 1800-3650 mm ≤ 1499 m2 3,00

182342 Classic Board 900 mm 1800-3700 mm ≥ 1500 m2 2,00

286675 Classic Board 1200 mm 1800-3950 mm ≤ 1499 m2 3,00

286675 Classic Board 1200 mm 1800-4000 mm ≥ 1500 m2 2,00

181122 Classic Board (rak kant) 1200 mm 2200-2650 mm ≤ 1499 m2 3,00

181122 Classic Board (rak kant) 1200 mm 2200-2700 mm ≥ 1500 m2 2,00

514455 Light Board 900 mm 2200-2950 mm ≤ 1499 m2 4,00

514455 Light Board 900 mm 2200-2950 mm ≥ 1500 m2 3,30

181192 Solid Board 900 mm 2000-2950 mm ≤ 1499 m2 4,00

181192 Solid Board 900 mm 2000-3000 mm ≥ 1500 m2 3,30

661891 Ultra Board 900 mm 2200-2950 mm ≤ 1499 m2 4,00

661891 Ultra Board 900 mm 2200-2950 mm ≥ 1500 m2 3,30

177188 Secura Board 900 mm 2000-3550 mm ≤ 1499 m2 4,00

177188 Secura Board 900 mm 2000-3600 mm ≥ 1500 m2 3,30

177189 Secura Board 1200 mm 2000-3950 mm ≤ 1499 m2 4,00

177189 Secura Board 1200 mm 2000-4000 mm ≥ 1500 m2 3,30

250239/272255 Humidboard 2.0 900/1200 mm 2200-2950 mm ≤ 1499 m2 4,00

250239/272255 Humidboard 2.0 900/1200 mm 2200-3000 mm ≥ 1500 m2 3,80

177719 Clima Board 900 mm 2200-2950 mm ≤ 1499 m2 3,50

177719 Clima Board 900 mm 2200-3000 mm ≥ 1500 m2 2,50

177715 Clima Board 1200 mm 2200-3250 mm ≤ 1499 m2 3,50

177715 Clima Board 1200 mm 2200-3300 mm ≥ 1500 m2 2,50

651349/ 651318 Weatherboard 365 900/1200 mm 2200-2950 mm ≤ 1499 m2 4,00

651349/ 651318 Weatherboard 365 900/1200 mm 2200-3000 mm ≥ 1500 m2 3,80

Övriga format och skivor offereras på begäran. Formatsågade skivor (avvikande bredd) offereras enligt separat sortiment.

* Helt paket avser antal per bunt enligt sortiment för standardprodukt.

Speciallängder  
Byggskivor

Förlängd leveranstid
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BYGGSKIVOR

Förpackning
Vid förvaring utomhus måste skivorna täckas med plast eller presenning. Därtill krävs 
möjlighet för luftning mellan skivorna och övertäckningen, Knauf Danogips levererar 
plasthuvar för användning som extra väderskydd på byggarbetsplatser eller lager. I 
fuktigt tillstånd är gips ett plastiskt material. Det betyder att en skiva deformeras om 
den är fuktig och torkar i detta skick. Skivor som utsätts för direkt vattenstänk kan få 
kartongen fläckad. Sådana fläckar kan tränga igenom vattenbaserad färg, nästan 
oavsett hur många färglager som målas på. Felaktig förvaring kan alltså medföra 
försämring av kvaliteten på slutresultatet. 

För att säkerställa kvaliteten på byggskivor 
är det viktigt att de förvaras på ett tryggt 
sätt i lagerhållningen.
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B Y G G S K I V O R  –  F Ö R PA C K N I N G

Förlängd leveranstid

Förlängd leveranstid

Skyddsförpackning
Skyddsförpackning är ett helt paket som förses med kantskydd, 
enligt foto och skiss nedan, samt väderskydd enligt ovan.

200,00  
kr/stART. NR. 177382

Väderskydd  
Pålagda och tejpade plasthuvar

Väderskydd av byggskivor är en efterfrågad tjänst som innebär 
att paketen skyddas när de lämnar fabrik. Paketen kan lagras 
upp till 6 månader ute i normala väderförhållande. Väderskydd 
används ofta i projekt där man önskar lyfta in materialet innan 
man får tätt hus. Finns i storlekarna 900 x 3200 mm och 
1200 x 3000 mm.

120,00  
kr/stART. NR. 177381

Plasthuvar lösa
Lösa plasthuvar används vid lagring utomhus för att undvika fukt 
i byggskivorna. De kan även återanvändas till kommande lev-
eranser/projekt för att minimera deponiavfall. 50 st/rulle. Max 
längd 3 200 mm för bredd 900 mm. 

50,00  
kr/stART. NR. 715275
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B Y G G S K I V O R  –  F Ö R PA C K N I N G

Förlängd leveranstid

Delning gips
Delning av hela paket kan vara aktuellt när man vill optimera  
antalet skivor på byggplats men också för att minimera deponiav-
fall och miljöpåverkan. Förpackningsbegränsning max 60 skivor/
paket. Understiger det antal skivor i nedan tabell, läggs det på 
pall som debiteras. Inget emballage. Lösa träströ.

6 mm: alltid på pall

9 mm:  < 14 st på pall

13 mm: < 10 st på pall

15 mm: < 8 st på pall

145,00  
kr/enskilt paket och produktART. NR. 177293

Förlängd leveranstid

Märkning gips
Skapa förutsättningarna för ett lönsamt bygge genom att märka 
materialet med rätt plats, innehåll mm. En sida per paket ingår.

9,00  
kr/enskilt paket och produktART. NR. 177303

Förlängd leveranstidLägenhets- 
förpackning
Byggskivor som är packade och levererade lägenhetsvis skapar 
enkel och snabb hantering på byggplats. Lägenhetsförpackning 
är det mest optimala sättet att få sina skivor på med tanke på 
ekonomi och hållbarhet. Skivorna kommer i rätt längd och rätt 
antal till rätt lägenhet och är väderskyddade för att klara upp till 
6 månaders lagring i normala väderförhållande. De skivor det 
finns flest av ligger underst i paketet och med träströ.  
Väderskydd, delning och märkning ingår.

215,00  
kr/enskilt paket och produktART. NR. 199259
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B Y G G S K I V O R  –  F Ö R PA C K N I N G

Halvpall
800 x 600 mm

60,00  
kr/stART. NR. 104173

Engångspall 
Måttanpassad

150,00  
kr/stART. NR. 3221

EUR-Pall 
800 x 1200 mm

120,00  
kr/stART. NR. 3225
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B Y G G S K I V O R  –  F Ö R PA C K N I N G

Förlängd leveranstid

Ompackning
Till engångspall

90,00  
kr/enskilt paket och produktART. NR. 124606
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Lagring
Korrekt hantering av gipsskivorna ger ergonomiska fördelar som över tid gör stor 
skillnad för den som arbetar med dem. Vid användande av gipsbockar undviker 
du att ha skivorna på golvet, dessutom gör det att du arbetar med skivorna i rätt 
arbetshöjd. Detta innebär inte bara färre slitsamma lyft, risken att gipsskivorna 
skadas minskar också.

BYGGSKIVOR

Lagring av gipsskivor på rätt sätt skapar 
ordning och reda på byggarbetsplatsen, 
minskar tunga lyft och minimerar skador 
på gipsskivorna.
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B Y G G S K I V O R  –  L A G R I N G

Mellanlagring högst 2 dagar

Kortvarig mellanlagring av torra icke plastemballerade skivor under 
presenning på hårdgjord yta kan ske under högst 2 dagar.

Mellanlagring längre tid

Vid lagring mer än 1-2 dagar ska paketen vara plastem-
ballerade.  Kontrollera minst 1 gång/dag att fukt inte samlas i 
paketen.

Plastemballerade paket (med plasthuv) kan lagras under presenning 
på hårdgjord yta under längre tid. Knauf Danogips Transportem-
ballage är ej avsett för lagring under längre tid, skall i så fall 
kompletteras med Knauf Danogips Plasthuv.

Regnvatten får ej samlas under paketen (särskilt viktigt om plasten 
inte täcker botten på paketen). Presenningarna ska ordnas enligt 
anvisningarna så att markfukt kan torka ut (särskilt viktigt om plasten 
inte täcker botten på paketen).

Lagring under presenning på icke hårdgjord yta (t ex på vanlig 
mark) ska undvikas. Om det ändå måste göras ska åtgärder vidtas 
så att paketen skyddas mot markfukt och mot kontakt med marken.

Lagring av gipsskivor inomhus rekommenderas

Skivorna skall ligga på plant underlag av strö eller upplagsbock 
med max 600 mm mellanrum, exempelvis min 3 st för 2400 mm 
skiva och 4 st för 3000 mm skiva.

Om paketen staplas skall ströerna ligga rakt över varandra. Skivorna 
skall skyddas mot direkt solljus, fukt och åverkan. Eventuell fukt skall 
snabbt ventileras bort.

Lagring i icke-färdig byggnad

Skivorna ska lagras på ett sådant sätt att de inte utsätts för fritt 
vatten. Om emballaget inte täcker paketens botten får fritt vatten 
på bjälklaget förekomma endast under kortare tid och då endast 
om skivorna är lagrade på bockar eller liknande.

Uttorkningen av byggfukt från t ex betong måste styras. Om bygg-
naden är tillräckligt ventilerad är det inga problem. I tät byggnad 
behöver normalt styrd ventilation eller avfuktning ordnas.

Lagring inomhus

Lagring utomhus
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B Y G G S K I V O R  –  L A G R I N G

Upplagsbock  
(Begagnad)
Knauf Danogips kontrollerar bockarna. Ej godkända bockar 
innebär 0 kr i kredit. Godkänna bockar innebär att 50 %  
krediteras vid retur.

Kontakta kundtjänst vid returnering av upplagsbock.

300,00 kr 
150,00 kr kredit vid returART. NR. 179679

Upplagsbock  
Hopfällbar, max last 400 kg

400,00 kr 
200,00 kr kredit vid returART. NR. 195199

Hyllplan  
transportställning
Krediteras 85 % vid retur.  
Hyllplan tillkommer vid köp av uppslagsbock. 

225,00 kr 
191,25 kr kredit vid returART. NR. 237915

Transportställning 
upplagsbock
Krediteras 85 % vid retur.  
Transportställning tillkommer vid köp av uppslagsbock.

2 975,00 kr 
2 528,75 kr kredit vid returART. NR. 237914
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Förvaring och  
förpackning
Stålprofiler ska alltid skyddas mot belastningsskador, och vid förvaring utomhus 
ska stålprofilerna placeras med lätt lutning så att t ex regnvatten kan rinna ut. Kom 
ihåg att profiler som ska spacklas med färdig eller förbehandlad yta dessutom ska 
förvaras torrt.

Mindre avfall ger lägre kostnader. Genom att erbjuda speciallängder på 
både innerväggs- och ytterväggsprofiler, bruten standardbunt och märkning 
så ger vi dig möjligheten att minska avfall och samtidigt underlättas hantering  
av materialet på byggarbetsplatsen.

STÅL

Med rätt skydd håller produkterna samma 
höga kvalitet som när de lämnar fabriken. 
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S TÅ L  –  F Ö R VA R I N G  O C H  F Ö R PA C K N I N G Speciallängdstillägg inner- och ytterväggsprofiler

Standardlängder enligt listpris. Ändring av specialartiklar som redan påbörjats 
är avbokning ej möjlig och kommer debiteras 100 %. För profiler som avviker 
från lagerlängder tillkommer kostnad nedan.

Innerväggsprofiler
För speciallängd tillkommer omställningskostnad

750,00  
kr/orderrad

Speciallängder 
innerväggsprofiler (< 2 000 mm)

För längder 1 000–2 000 mm tillkommer
verklig längd  

+ 6,50 kr/profilART. NR. 508917

innerväggsprofiler (< 1 000 mm)

Minsta debiterbara längd är 1 000 mm meterpris 

+ 6,50 kr/profilART. NR. 508917

Speciallängder 
Ytterväggsprofiler (< 2 000 mm)

För längder 1 000–2 000 mm tillkommer
verklig längd  

+ 6,50 kr/profilART. NR. 508917

Ytterväggsprofiler (< 1 000 mm)

Minsta debiterbara längd är 1 000 mm meterpris 

+ 6,50 kr/profilART. NR. 508917

Ytterväggsprofiler 
≤ 48 st

För speciallängd tillkommer

10 %

 > 48 st

För speciallängd tillkommer

4 %
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S TÅ L  –  F Ö R VA R I N G  O C H  F Ö R PA C K N I N G

Specialprodukter
Knauf Danogips erbjuder kundanpassade stålprodukter. För kundanpassade produkter eller ej prissatta produkter i 
prislistan gäller offert. Startkostnad 2 000 kr per orderrad av specialprodukt tillkommer för kundanpassade produkter, 
ordervolymen kan anpassas samt materialtekniska förutsättningar ändras. 

Pallkrage

80,00  
kr/stART. NR. 181954

Delning stål
Lägenhetsförpackning

Bruten standardbunt och/eller märkning. Vid lägenhetsför-
packning debiteras delningskostnad för varje unik produkt/
lägenhet. Delning av buntar kan vara aktuellt många gånger 
för att optimera antalet profiler på byggplats men också för att 
minimera deponiavfall och miljöpåverkan. 

70,00  
kr/orderradART. NR. 177294

EUR-Pall
(800 x 1200 mm)

120,00  
krART. NR. 3225

Förlängd leveranstid
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Transport
Knauf Danogips samarbetar med kunden så att överenskommelser görs inom  
områdena beställning, avrop, förpackning, lastning och lossning. Leveranserna sker 
enligt den leveransplan som kunden önskar och kan ändras efter hand för att passa 
pågående bygge. Genom att ständigt optimera, planera och samlasta transporter 
reducerar vi antal lastbilar på vägarna och minskar därmed vår miljöpåverkan.

Med kommunikation och känsla för  
effektivitet maximerar vi transporterna.
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T R A N S P O R T

Kranlossning
(öppningsbart tak)

I de fall projekten ska använda kran på byggplats för att lyfta 
in materialet ska tjänsten kranlossning användas. 5 cm gipsströ 
läggs mellan stuvar för att det ska bli enklare att lossa. 

850,00  
krART. NR. 179990

Kranbil
Detta är en tjänst som innebär att produkterna levereras till bygg-
plats med lastbil försedd med kran. Materialet lyfts av till anvisad 
plats på mark och dessutom är inlyft på 15 meter från flakets 
centrum möjligt . I vissa fall finns det ytterligare möjligheter. 
Kan erbjudas 07:00-17:00. Max lyftkapacitet 24 tonmeter. 
Transportör aviserar mottagare och kommer överens om lämplig 
utkörningsdag.

OffererasART. NR. 177305

28



T R A N S P O R T 

Lastordning
Byggskivorna lastas i den ordning som önskas. Kan uppkomma 
vissa justeringar på lastordningen om gods ej kan transporteras 
säkert. Ingen lastordning görs för stålet, som ställs ovanpå bygg-
skivorna. Kontakta Knauf Danogips vid beställning.

1 000,00  
krART. NR. 177706

Klockslagsleverans 
Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. 
Tidsfönster +/- 15 min.

kl. 06:00–10:00 1 500,00
kr ART. NR. 177304 

kl. 10:00–14:00 2 400,00
kr ART. NR. 687133 

kl. 14:00–16:00 3 900,00
kr ART. NR. 687131 

Övriga tider
Offereras
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L O G I S T I K ,  O R D E R ,  V I L L K O R

Tonnagegränser
– Skivmaterial 

7 %   
av ordervärdet på  

skivmaterial + Faktisk frakt< 5 ton

7 %  
av ordervärdet på skivmaterial≥ 5 ton 

2 %  
av ordervärdet på skivmaterial≥ 15 ton 

28 ton – full lastbil Fraktfritt

Tonnagegränser
– Stål 

Faktisk frakt< 5 ton

Fraktfritt  ≥ 5 ton 

Ändring av order 
Standardprodukter
Lagerförda standardprodukter kan 
ändras/avbokas senast 3 dagar före 
bekräftad leveransdag. 300,00  

kr/ändringstillfälleART. NR. 177299 

Speciallängdsprodukter
Ändring av order som innehåller  
speciallängdsprodukter. Påbörjad pro-
duktion går ej att avboka och kommer 
debiteras 100 %. 300,00

kr/ändringstillfälle ART. NR. 177300 

Ordervärde < 5 000 SEK brutto
Administrationsavgift. 250,00

kr/order ART. NR. 177705 

Lagerhållning 
Lagerkostnad ej mottagna ordrar enligt  
överenskommelse 500,00  

kr/order/veckaART. NR. 124619
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L O G I S T I K ,  O R D E R ,  V I L L K O R

Gipsåtervinning/ 
Returgips  
Kontakta kundtjänst vid retur av spillgips. 

Telefon: 044-28 78 80

Endast avtalskunder kan lämna returgips 
till Knauf Danogips och returen måste 
hänvisas till ett inköpsnummer. Läs mer 
om returgips på knauf.se. 300,00  

kr/tonART. NR. 10464

Storsäck 85,00  
kr/stART. NR. 177793

ALLMÄNNA VILLKOR

Leveransbestämmelser sker enligt enligt ABM 07 och betalningsvillkor är 30 dagar netto. Övriga villkor finner  
du vår sortimentbok eller i ditt avtal med oss.

REKLAMATION

Mottagaren ansvarar för mottagning enligt ABM 07. Innan kvittering av fraktsedel kontrollera att antal kolli  
stämmer med följesedel och beställning.

Om möjligt syna godset redan på bilen. Eventuella avvikelser ska noteras på fraktsedel som kvitteras av både mot-
tagare och chaufför. Läslig namnteckning, vid osäkerhet komplettera med namnförtydligande. Vid anmälan  
av reklamation bifoga kvitterad fraktsedel och digitala foto.

RETURER

Ej skadade obrutna förpackningar ur standardsortiment (lagerförda produkter) tas i retur. Av oss godkänd vara  
krediteras med 80 % av inköpspriset. Köparen står för frakten.

Villkor

VÄNTETIDER

30 minuter per 10 ton därefter tas väntetid ut per påbörjad 30-minutersperiod. 

Art. nr. 49956 350,00 kr
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REDUCERAD MONTAGETID
Montagetiden med detta system minskas avsevärt i jämförelse med tradi-
tionellt montage.

FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖN
Den förkortade montagetiden och det förenklade montaget med dyckertpi-
stol innebär att systemet även förbättrar arbetsmiljön och minskar risken för 
förslitningsskador.*

ÖKAD LÖNSAMHET
Med ökad effektivitet hinner montören med fler montage på en dag, och i 
längden fler projekt.

MINDRE SPILL GER MINDRE AVFALL
Med skarv i fält minskas spill av skivmaterial. Mindre spill ger mindre avfall 
som behöver omhändertas vilket är bra för miljön.

Boka demo? Kontakta din säljare för 
att boka en säker demo av vårt nya 
byggsystem Nail It Indoor. Demon följer 
nuvarande restriktioner gällande Corona.

* Arbetsmiljöverket anser att förslitningsskador är ett problemområde som är överrepresenterat i skadestatistiken.

Varför Nail It Indoor?
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Med spik för  
effektivt montage  
av innerväggar
• Med regelavstånd s600 mm minskas antalet reglar
• Skarvprofil Bondfiller tar bort behovet av pappersremsa vid spackling
• Ingen tandning av skarvar
• Ståldyckert gör minimal åverkan vilket ger minskat spackelarbete
• Golvlister, dörrfoder och liknande spikas direkt i Ultra Board
• Ersätt dubbellagskonstruktioner – tunnare vägg ger mer säljbar yta
• Enkellagskonstruktion med skruvfäste för normala infästningskrav samt 

ökad ljud- och brandprestanda
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Knauf Danogips har en säljkår med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive 
område och som med stort engagemang tar sig an kundernas önskemål. 

Vi är aktiva i hela Sverige med utgångspunkt från våra säljkontor i Åhus, Sävsjö, Göteborg  
och Stockholm.

Knauf Danogips har en bred och djup produktportfölj och om det behövs specifik kompetens 
kring sortimentet så finns produktchefer och teknisk support endast ett telefonsamtal bort.

I vårt helhetstänkande kan vi med hjälp av analys, erfarenhet och stor byggteknisk kompetens 
knyta vi ihop våra produkter och systemlösningar med kundens specifika behov och önskemål.

Våra kunders affär är vår affär!

DISTRIKT  
NORR

DISTRIKT  DISTRIKT  
SYDSYD

DISTRIKT  
VÄST

DISTRIKT  DISTRIKT  
ÖSTÖST

Knauf Danogips reser verar s ig för ändringar och eventuel la fe l t r yck.

Hasse Ståhlgren

044 – 28 79 04
0768 – 43 98 15

hasse.stahlgren@knauf.se

FÖRSÄLJNINGSCHEF REGION SYD

Max Carling
Teknisk säljare 
Väst

044 – 28 79 01
0761 – 40 25 11

max.carling@knauf.se

Roger Eriksson
Teknisk säljare 
Väst

044 – 28 79 10
0761 – 40 25 80

roger.eriksson@knauf.se

REGION VÄST

Anders Söderlund
Teknisk säljare 
Öst

044 – 28 79 12
0761 – 40 25 82

anders.soderlund@knauf.se

Peter Malmen
Teknisk säljare  
Öst

044–28 79 05
0761–40 25 15

peter.malmen@knauf.se

REGION ÖST

Martin Sondell
Teknisk säljare
Norr
 
044 – 28 79 81
0761 – 40 20 78

martin.sondell@knauf.se

REGION NORR

Robert Munck
Teknisk rådgivare 
Aquapanel

044–28 79 02
0761–40 25 12

robert.munck@knauf.se

AQUAPANEL

Stefan Kropp
Teknisk säljare 
Puts & Spackel

044 – 28 78 39
0734 – 30 41 70

stefan.kropp@knauf.se

PUTS & SPACKEL

Huvudkontor

Knauf Danogips GmbH
Hamnen, 296 80 Åhus
044–28 78 00
info@knauf.se
www.knauf.se

Kundtjänst

044–28 78 80
order@knauf.se

Logistik

044–28 78 30 
utlastningen@knauf.se

Teknisk support

044–28 78 22 
support@knauf.se

Reklamation

reklamation@knauf.se

K O N TA K TA  O S S

Måns Alm
Teknisk säljare 
Syd

044 – 28 78 41
0761 – 40 25 41

mans.alm@knauf.se

Kjell-Åke Thuresson
Teknisk säljare & rådgivare 
Akustiktak Väst

044 – 28 79 11
0761 – 40 25 81

kat@knauf.se

Jörgen Olander
Teknisk säljare 
Syd

044 – 28 78 38
0761 – 40 25 38

jorgen.olander@knauf.se

Åke Lindgren
Teknisk säljare & rådgivare 
Akustiktak Öst

044 – 28 78 19
0761 – 40 23 31

ake.lindgren@knauf.se
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knaufdanogips.se


