
 FELLESSONS BYGGHANDELS PRISLISTA
TJÄNSTER



LÅT BYGGARNA BYGGA,
INTE HÄMTA-LETA-VÄNTA!

Det är mycket som kan försena och fördyra ett 
bygge. De mest synliga tidstjuvarna är hämta, 
leta och vänta, dvs byggare får ägna för stor del 
av arbetsdagen åt annat än att bygga helt enkelt. 
Skälen till det kan vara brister i kommunika-
tionen, missförstånd, dålig samordning, fel
leveranser, skador mm. Tillsammans kan vi få 
bukt med byggets tidstjuvar. Med bättre leve-

ransplanering och logistik behöver byggarna inte 
åka till oss så ofta. Med en noggrann APN-plan 
och flera avstämningsmöten skapar vi bättre 
ordning och minskar risken för missförstånd. Med 
färdigkapat virke, kapade gipsskivor, uppburet 
material, dukade arbetsplatser och välplanerade 
just-in-time-leveranser så kan byggarna 
koncentrera sig på det de är bäst på - bygga!

VI FÅR DITT BYGGE ATT SNURRA!
Det ligger en stor besparings-
potential i bättre planering av 
materialleveranser och utvecklad 
logistik i byggprojektet. Med våra 
tjänster och våra administrativa 
verktyg ökar vi kostnads-
effektiviteten i dina projekt och 
driver upp din lönsamhet.

Att leverera rätt saker, till rätt 
plats, i rätt tid är nyckeln till ökad 
effektivitet och ökad lönsamhet. 
Det låter kanske enkelt, men 
kräver en hel del planering
och organisation om man ska 
nå ända fram. Bjud in oss på 
startmöte så ser vi till att planera 
materialleveranserna till bygget!

Art nr  Benämning        Pris
9018365 Lägenhetspackat/anpassad packning inkl godsmärkning  35:-/orderrad
9018636 Plastade paket        100:-/paket
9018637 Expressplock        299:-/order

SÄRSKILD PACKNING

Industriell målning av utvändiga paneler offereras vid förfrågan.

MÅLNING

Art nr  Benämning        Pris
9004089 Formatsågning < 5 minuter      63,20:-/st 
9004089 Formatsågning > 5 minuter      9,60:-/min
9018638 Klyvning        9,60:-/min
9018639 Precisionskapning       9,60:-/min
9018640 Hakning        9,60:-/min
9018641 Paketkapning (minst 2 skär)      150:-/skär
9018642 Bearbetningsfrakt       556:-

SÅGTJÄNSTER

Art nr  Benämning        Pris
9004089 Formatsågning < 5 minuter      63,20:-/st
9004089 Formatsågning > 5 minuter      9,60:-/min
9018393 Kantllistning av bänkskiva inkl ABS-list    56:-/m
9018410 Kantlistning av hyllplan inkl list     42:-/m

Vi reserverar oss för att vi ej kan bearbeta vissa skivmaterial. Kontakta din säljare för mer information.

BEARBETNING SKIVMATERIAL

VÅRA TJÄNSTER Priserna gäller från 2018-01-01
Priser exklusive moms
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FELLESSONS LAGERHÅLLNING

Art nr  Benämning        Pris
9018654 Lagerhållning        30:-/pallplats/dygn

Ibland kör det ihop sig i byggprojekten och leveranstider kan behöva ändras och anpassas efter nya 
förutsättningar. Fellessons Lagerhållning innebär att vi lagerhåller dina varor till dess att du är redo att 
ta emot eller hämta dem. Det betyder också att dina varor står säkert och väderskyddat inomhus samt 
inlåsta på vår bevakade anläggning. Du minimerar således risken för stöld eller att dina varor blir 
skadade på arbetsplatsen. 

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
Art nr  Benämning        Pris
9018643 Produkt- och säkerhetsdatabladssammanställning   556:-/timme
9018644 Sammanställning fakturor      556:-/timme

E-TJÄNSTER
Från och med 2018 kan du logga in och lägga dina ordrar direkt på nätet. I vår nya e-plattform hittar du 
nästan hela vårt sortiment, priser, miljömärkning samt produkt- och säkerhetsdatablad. Här har du till-
gång till vårt sortiment dygnet runt och kan enkelt lägga dina ordrar. Som inloggad kan du även skapa 
dina egna inköpslistor, se dina tidigare ordrar och fakturor. Visst låter det bra? 

Vill du också ha tillgång till e-plattformen? Kontakta din säljare redan nu så ser vi till att du kommer 
igång så fort som möjligt.

VILLKOR/FÖRKLARING ÖVRIGA TJÄNSTER

LÄGENHETSPACKAT
Innebär att Fellessons anpassar och sorterar er 
beställning per rum, lägenhet, våning eller arbets-
plats samt levererar enligt fastställd turordning. 
Genomgång av sortering krävs innan/vid bokning, 
förslagsvis vid ett uppstartsmöte.

PLASTADE PAKET
Enklare väderskydd ingår alltid vid behov under 
transport. Önskas mer omfattande väderskydd 
för dina varor välj plastning som avser plastning 
5 sidor, se prislista. Observera att vårt väderskydd 
inte är tillfäckligt för långvarig förvaring utomhus. 

EXPRESSPLOCK
En tilläggstjänst för ordrar som måste prioriteras 
och skickas med expressfrakt alternativt hämtas 
på anläggningen. Endast tillgänglig i mån av tid.

PAKETKAPNING
Paketkapning sker på vårt hyvleri, det innebär att 

denna tjänst inte kan utföras på plats i bygg-
handeln medan du väntar utan måste boka 
denna i förväg. Tryckimpregnerat kapas ej.

SAMMANSTÄLLNING MILJÖDOKUMENT SAMT PRODUKT- 
OCH SÄKERHETSDATABLAD
Sammanställning av produktdatablad, miljö-
dokumentation och säkerhetsdatablad som 
inhandlats hos Fellessons för ett visst projekt. Kan 
levereras i fysisk form genom en sammanställd 
pärm eller i digital form. Ange önskad leverans vid 
beställning.

SAMMANSTÄLLNING FAKTUROR
Avser sammanställning av fakturor avseende köp 
från Fellessons. Sammanställningen kan 
exempelvis användas vid försäljning av fastighet 
eller dylikt. Tjänsten kan endast sträcka sig 7 år 
bakåt i tiden.
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LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNT
Samtliga av våra lagerleveranser levereras lossat 
arbetsplatsen på marken, ett ställe (LLK). Leverans 
sker vardagar mellan kl 07:30-15:30. Transport 
måste bokas senast kl 12:00 för leverans dagen 
efter. Enklare väderskydd vid transport ingår vid 
behov. Vid ändring eller tillägg av order efter kl 
12:00 tillkommer en plockkostnad på minst 100:-/
orderrad. Gods ska kontrolleras av köparen vid 
leverans. Fördröjning vid leverans som innebär 
väntetid för chauffören debiteras med 695:-/på-
börjad timme. Köparen ser till att lossningsplats 
finns redo vid leverans. Önskar du hjälp med loss-
ningen på flera ställen eller på speciella platser 
hjälper vi dig enligt prislista. Vänligen uppge  vilka 
lossningsmöjligheter och önskemål som finns när 
leveransen bokas.

BUDBIL
Leverans med budbil är möjlig för ej skrymmande 
gods upp till 250 kg i zon 1.

TRAKTOR 
Leverans med traktor sker i zon 1. Leverans zon 
2 är möjligt, offereras separat. Tidslossning och 
dellossning är möjligt, se villkor för respektive 
tjänst nedan. 

KRANBIL
Leverans med kranbil är möjligt i zon 1-3. Distans-
frakt, tidslossning samt dellossning är möjligt. Se 
villkor för respektive tjänst nedan.

TIDSLOSSNING
Tidslossning en tilläggstjänst som är möjlig var-
dagar mellan kl 07:30-15:30 i zon 1. Tidslossning 
är även möjlig i övriga zoner, offereras separat. 
Samtliga tidslossningar måste bokas senast kl 
12:00 tre arbetsdagar innan önskad leverans. 
Tidslossning är endast möjlig i mån av plats på 
våra bilar. Vi reserverar oss för att bestämd loss-
ningstid kan variera med +/- 20 minuter.

DELLOSSNING
Det är möjligt att få gods lossat på mer än ett 
ställe på arbetsplatsen. Antal dellossningar samt 

uppdelning av gods anges vid bokning. Pris per 
lossningsställe, se prislista.

TAKLYFT
En tilläggstjänst som avser lyft av takpannor. 
Transportkostnad enligt prislista (zonfrakt, turbil) 
tillkommer.

KRANLYFT UPP TILL 10 M
En tilläggstjänst för dig som önskar få godset 
lossat på t. ex en byggställning eller liknande. 
Lossningsmöjligheter och önskemål meddelas vid 
bokning.

KRANLYFT ÖVER 10 M
Kranlyft som överstiger 10 meter är möjigt med 
måste bokas 5 dagar i förväg. Kranlyft är möjligt 
upp till maximalt 33 meter (beroende av vikt). 
Zonfrakt tillkommer.

EXPRESSFRAKT
En tilläggstjänst för transporter som bokas för 
leverans inom 4 timmar. Zonfrakt tillkommer. 
Endast tillgänglig när möjlighet finns.

DISTANSFRAKT
Avser transport av gods på sträckor längre än 65 
km. Offereras separat.

RETURFRAKT & RETURAVGIFT
Returfrakt avser gods som tas i retur pga fel-
beställning eller dylikt. Returavgift upp till 20 % 
tillkommer då vi hanterar godset på anläggning-
en, t.ex sortering, återplock mm. Observera att 
varorna måste vara i godtagbart skick för att tas i 
retur.

LOGISTIKTJÄNSTER FRÅN LAGER

Art nr  Fordon   Benämning    Pris               
9018645 Budbil    Frakt budbil zon 1    fr 375:-
9009865 Traktor/Kranbil/Lastbil  Frakt zon 1     556:-
9009866 Kranbil    Frakt zon 2 - turbil   695:-
9009867 Kranbil    Frakt zon 3 - turbil   895:-
9018646 Kranbil    Frakt zon 2 - ej turbilsdag  fr 995:-
9018647 Kranbil    Frakt zon 3 - ej turbilsdag  fr 1095:-
9015493 Kranbil    Taklyft av takpannor   1195:-/timme
9018648 Traktor/kranbil   Tidslossning    495:-
9018649 Traktor/kranbil   Dellossning    350:- /st
9018650 Kranbil    Kranlyft upp till 10 m   350:-
9018651 Kranbil    Kranlyft över 10 m   fr 995:-
9018652 Traktor/kranbil   Expressfrakt    fr 495:-
9018653 Kranbil/godsbil  Distansfrakt > 65 km   enligt offert
  Traktor/Kranbil/Lastbil Returfrakt    zonfrakt 

ZON 1
inom 15 km

ZON 2
upp till 25 km

ZON 3
upp till 65 km

Leverans sker vardagar mellan kl 07:30-15:30. Beställ senast kl 12:00 för leverans dagen efter. Tidslossning 
är möjlig i zon 1 vardagar mellan kl 07:30-15:30. Tidslossning bokas innan kl 12 senast 3 arbetsdagar 
innan leverans. Samtliga leveransvillkor hittar du på sida 7. 

FELLESSONS TURBILSKARTA

MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

Vi planerar våra leveranser utifrån våra grund-
läggande rutter i den mån det är möjligt. Dels 
för att optimera leveranserna men framför 
allt för att bidra till ett minskat utsläpp och 
för att värna om miljön. Ett grundläggande 
steg i vår miljöpolicy.

Kräver era leveranser inte tidslossning eller 
speciella tilläggstjänster så välj gärna 
leverans enligt turbilskartan, det blir både 
bättre för miljön och mer ekonomiskt för dig. 

ROTTNE

BRAÅS

ÅSEDA

LENHOVDA

VRIGSTAD

LAMMHULT

GEMLA

ALVESTARYSSBY

LJUNGBY

GRIMSLÖV

VISLANDA

LIATORP

ÄLMHULT

INGELSTAD

VÄCKELSÅNG

TINGSRYD
URSHULT

RYD

HOVMANTORP

LESSEBO

EMMABODA

VÅRA TJÄNSTER ÄR TILL FÖR ATT 
UNDERLÄTTA DITT BYGGE. 
ÄR DET NÅGOT DU SAKNAR ELLER 
FUNDERAR ÖVER?

KONTAKTA DIN SÄLJARE IDAG!
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det är vi som får bygget att snurra i växjö
Varje byggprojekt är unikt och har alla olika förutsättningar. Det tar våra säljare hänsyn till i sina 
rekommendationer av tjänster. Med rätt val av tjänster anpassade till just era behov, kommer 
arbetat att flyta på smidigare, spara tid och arbete, minska ledtiderna och riskerna för miss-
förstånd och materialskador. Våra säljare säkrar också att projektet framskrider enligt plan och 
ger dig en ökad kontroll över hela projektet med kontinuerliga avstämningar.

LÅT OSS SÄTTA BÄTTRE SNURR PÅ DITT NÄSTA BYGGE!

Vi reserverar oss för tryckfel samt eventuella prisförändringar under året.


