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OM NORDSTRÖMS
Nordströms startade 1908 och är en familjeägd 
bygghandelskoncern som vänder sig till byggföretag och 
andra yrkeskunder. Vår verksamhet präglas av enkelhet och 
decentralisering – vi tror att besluten blir bäst om de fattas 
så nära våra kunder som möjligt. 

Vi har en egen, effektiv inköpsorganisation som säkerställer 
god tillgång till kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga 
villkor. Hela vår verksamhet har en tydlig miljöprägel 
och Nordströms blev 2020 Sveriges första klimatneutrala 
bygghandel.

Grundaren Verner Nordström tillsammans 
med kollegor på Nordströms Trä år 1914

NORDSTRÖMS

VÅRA KUNDLÖFTEN 
• Endast proffsförsäljning 

• Beställ fram till stängning för 
   tidspassad leverans nästa morgon

• Kvalitetskontroll av utgående order

• Tydlig uppförandekod och affärsetik

• Inga frukostmackor hos oss

• Alltid öppet som vanligt 

Nordströms Trä på Liljeholmen

Grundaren Verner Nordström tillsammans med kollegor på Nordströms Trä år 1914
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NÄRA BYGGET
Våra 13 anläggningar från Uppsala i norr, via 
Örebro i väster, till Linköping i söder är strategiskt 
belägna för att möjliggöra smidiga hämtningar och 
snabba leveranser till bygget. 

Vi har yrkeskunniga medarbetare, håller en hög 
servicegrad och har öppettider anpassade till 
byggbranschens krav.

Varje anläggning utgör ett eget logistikcenter 
med brett och djupt lagersortiment och egen 
transportledare för samordning och optimering 
av utleveranser. Vi disponerar totalt 212 000 m2 
lageryta inom koncernen.

Stort urval av trävaror

Butik med sortiment anpassat för yrkesfolk

Brett sortiment av bruksprodukter

Väderskyddat drive-in-lager

RESURSER 
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Vid distribution av varor samlastas ordrarna på bilarna för 
optimalt resursutnyttjande och minimal miljöbelastning. 

Vi har ett 50-tal kontrakterade kranbilar som alla körs på 
det fossilfria drivmedlet HVO100. 

Exempel på några av de logistiktjänster vi erbjuder är 
klockslagsleverans, höglyft, kundanpassad paketering och 
väderskydd. 

Vi gör kvalitetskontroller av färdigplockade order före 
leverans för att minimera risken för felleverans med 
påföljande störningar på bygget. 

Vår uppmätta leveranssäkerhet ligger just nu (augusti 2022) 
på 99,4%.

Skyddsinplastat virkespaket

LOGISTIKTJÄNSTER 
OCH UTRUSTNING
• Pallsystem för produkt hantering
• Kundanpassad paketering
• Skyddsinplastning
• Märkning
• Klockslagsleverans
• Kranbil
• Höglyft
• Roterbar lyftgaffel
• Skivgaffel
• Pallgaffel
• Materialhäck
• Dragvagn
• Gipsbock
• Transportvagn

Väderskyddad lastningKonfektionering av skivmaterial

LOGISTIK 
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SNICKERIER

På de flesta av våra anläggningar 
har vi snickerilager, för omedelbar 
avhämtning av snickerier såsom 
kökssnickerier och dörrar. 

Våra snickerispecialister ritar kök och 
vi levererar allt från små pentryn till 
stora projekt – direkt från lager eller 
från fabrik. 

Vi säljer också dörrar, fönster, 
förvaringssystem och olika typer av 
specialsnickerier.

Utöver standardfärgen 0502, så har 
flera av våra anläggningar även kulör 
0500 på dörr och karm i lager.

Överstycken och trösklar

Ljud- och brandklassade innerdörrar

Elfa förvaringssystem
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I modern byggteknik används i allt högre 
utsträckning gips och stålprofiler och våra 
anläggningar har en bred och djup lagerhållning 
av dessa produktgrupper. 

På flera av våra anläggningar görs en särskild 
satsning på denna ”lättbyggnadsteknik”, med både 
fördjupad lagerhållning och spetskompetens inom 
försäljningsorganisationen. 

Dessa anläggningar kan bistå med kvalificerad 
mängdning, optimering och konfektionering av 
gips samt inner- och ytterväggsstål.

Kapstation för stålreglar för inner- och yttervägg

Stort sortiment av stålreglar

Djupa och breda gipslager

GIPS- OCH STÅLSATSNING
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FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Fosforos är specialiserade mot mark och anläggning. 

Produktutbudet innehåller allt från betongkomplement, 
vatten- och radontätning till armering, cellplast och 
specialartiklar för gjutning. 

Oavsett om det gäller grundkonstruktioner, gjutna bjälklag 
eller detaljerade armeringsspecifikationer kan Fosforos med 
sitt specialkunnande inom betongkonstruktioner hjälpa till 
med tekniska lösningar.

BETONGKOMPLEMENT
• Formstag, GWS och tillbehör

• Distansmaterial, plast och betong

• Nätstöd från höjd 50-400mm

• Najmaskiner och tråd för alla   
   modeller

• Vattentäta avstängare, ursparning 

• Vatten och radonmembran
• Dammbindare, ytretarder samt        
   formsläppningsmedel 

• Infästning för betong-
   konstruktioner 

• Standardbruk, expander, fog samt    
   reparation och lagningsbruk 

• Armering, 8-32mm samt nät från      
   6150F till 12150F

Kontakta oss på Fosforos för mer information: 08 - 534 709 70

Distanslister i återvunnen plast, 20-60mm för mark och valv

Fosforos har betongdistanser från 25-100mm, förtagningslådor, combideck/armeringsplåtar samt tillbehör för detta
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MILJÖ OCH KVALITET 

Vi gör årligen en klimatredovisning enligt Greenhouse Gas 
Protocol Scope 1–3 och har konkreta åtgärdsplaner för att 
minska våra CO2e-utsläpp. 

Vi kompenserar för de utsläpp vi ger upphov till genom 
investeringar i certifierade klimatkompensationsprojekt och 
är sedan 2020 Sveriges första klimatneutrala bygghandel.

Vi kompenserar för de utsläpp vi ger upphov till genom 
investeringar i certifierade klimatkompensationsprojekt och 
är sedan 2020 Sveriges första klimatneutrala bygghandel

CERTIFIKAT
Nordströms har ett egenutvecklat kvalitets- och 
miljöledningssystem (QMS) och vi är certifierade enligt 
ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015. 

Detta innebär bland annat att vi strävar mot ständig 
förbättring genom att följa upp och åtgärda avvikelser i vår 
verksamhet.

SÅ HÄR GÖR VI IDAG
•

•

•

VÅRA UTSLÄPP KARTLÄGGS
Kartläggningen omfattar hela 
Nordströms verksamhet inklusive 
uppströms verksamheter (t.ex. 
tillverkning av de varor vi säljer 
och transporter till oss) och 
nedströms (t.ex. avfall från 
byggarbetsplatsen)

VI MINSKAR UTSLÄPPEN
Vi arbetar kontinuerligt med att 
minska våra utsläpp och har tex 
bytt till fosilfritt drivmedel i våra 
lastbilar. Bara det bytet sparar mer 
än 1000ton CO2e varje år

VI BINDER VÅRA UTSLÄPP
Vi binder CO2 motsvarande 
våra totala utsläpp genom att 
investera i olika certifierade  
klimatkompensationsprojekt
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Datum: 27-06-2022

Ursprungligt datum: 27-06-2022

Under förutsättning att ledningssystemets fortsatta funktion befinns vara tillfredsställande, är detta

certifikat giltigt till: 26-06-2025

Version: 1

Verksamhetsorter enligt bilaga

För att kontrollera detta certifikats giltighet vänligen ring +46 31 60 65 00

Ytterligare förtydligande rörande certifikatets giltighetsområde och tillämpningen av

ledningssystemets krav kan erhållas genom att kontakta företaget.

Bureau Veritas Certification Sverige AB, Fabriksgatan 13, 412 50 GÖTEBORG, Sverige

Certifikat Nummer: SE008743

Christos Skodras Technical Manager, Bureau Veritas Certification Sverige AB

Försäljning av trä och byggmaterial.

Giltighetsområde
ISO 9001:2015

Standard

Bureau Veritas Certification intygar härmed att ledningssystemet hos ovan nämnda företag har undergått

granskning och befunnits vara i överensstämmelse med kraven i ledningssystemstandarden nedan

Nordström & Co Trävaror KB

Lövholmsvägen 11, 117 43, Stockholm, Sverige

Utfärdat till
Certifikat
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Giltighetsområde
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Standard
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Nordström & Co Trävaror KB

Lövholmsvägen 11, 117 43, Stockholm, Sverige

Utfärdat till
Certifikat

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

PEFC-certifierat listverk
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Vår ambition är att de varor och tjänster vi säljer skall 
åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan. 

Vi gör därför en miljögranskning av varje produkt innan vi 
tar in den i vårt sortiment. Nordströms blev 2013 den första 
bygghandeln i Sverige som PEFC-certifierades och säljer 
sedan dess trävaror, listverk och träbaserade skivor från 
hållbart skogsbruk med full spårbarhet.

Över 93% av vår försäljning inom dessa produktgrupper 
avser spårbarhetscertifierade varor och vår målsättning är 
att denna andel skall öka från år till år. 

Miljöbyggnadssystem som Svanen, LEED och BREEAM 
kräver eller premierar användning av spårbarhetscertifierad 
träråvara.

KLIMATDEKLARATION
Vi tillhandahåller information om våra produkters CO2-
belastning i enlighet med boverkets krav. Vi har samlat 
relevant klimatinformation om våra lagervaror på ett enkelt 
och tydligt sätt, och tar med ett enkelt knapptryck fram den 
information som behövs till klimatdeklarationen för ett 
enskilt  projekt.

Spårbarhetscertifierade trävaror

MILJÖ OCH KVALITET 

MILJÖÅTAGANDEN
• Klimatneutral bygghandel

• Miljögranskat sortiment

• Fossilfria transporter

• PEFC- & FSC®-certifierade
• Certifierade enligt ISO-9001:2015 
   och ISO-14001:2015

• 100% eltruckar

• 100% grön el
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NORDSTRÖMS ANLÄGGNINGAR
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Rehns i Nyköping
Wahlströms väg 7, Nyköping
Tel: 0155-26 81 00
order@rehns.se

Lundquist & Lindroth
Sågen, Rävsta, Sigtuna
Tel: 08-594 809 20
order@lltra.se

Södermalms Trä 
Älvkällevägen 4, Årsta
Tel: 08-702 35 00
order@sodermalmstra.se

Djursholms Trä 
Östbergavägen 20, Djursholm
Tel: 08-755 28 50
order@djursholmstra.se

Linköpings Träförädling
Kolfallsgatan 21, Linköping
Tel: 013-495 65 00
order@traforadlingen.se

Nordströms Trä
Lövholmsvägen 11, Liljeholmen
Tel: 08-578 690 00
order@nordstroms.se

Södertälje Trä
Nyköpingsvägen 60, Södertälje
Tel: 08-554 211 60
order@sodertaljetra.se
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Botkyrkaleden

Fågelviksvä
gen

Hornbach

Fosforos 
Sjöbodavägen 2, Norsborg
Tel: 08-534 709 70
order@fosforos.se

Som kund hos något av 
Nordströmskoncernens 
företag handlar ni till 
samma goda villkor, oavsett 
vilket av företagen ni väljer 
att handla av.

Ekströms Trä
Terminalgatan 15, Norrköping
Tel: 011-36 45 00
order@ekstromstra.se

Lageruppbyggnad före öppnandet av ny anläggning
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Råbyleden

Surahammarsv.

Lisjögatan

Fall-
hammar-

gatan

Ång-
hammargatan

Dorn-

hammar-

gatan

66

E 18

Willmans
Dornhammargatan 2, Västerås  
Tel: 021-10 63 80
order@willmans.se

BF:s Bygghandel 
Pistolvägen 1, Örebro
Tel: 019 – 35 15 50 
info@bfbygg.se

Hallsjö Brädgård 
Åkaregatan 14, Uppsala 
Tel: 018-66 60 00 
order@hbtra.se

187

Eskilstuna Brädgård
Vägmästarvägen 8, Eskilstuna
Tel: 016-13 57 00
info@etbr.se

Hallsjö Brädgård i UppsalaSödermalms Trä i Årsta 

NORDSTRÖMS ANLÄGGNINGAR

Södertälje Trä i Södertälje 



Nordströms 13 anläggningar finns vid de röda punkterna på kartan
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