Møbellogistik er ikke bare
forretning for os. Det er vores passion.

Mød eksperterne i møbellogistik

Vores topprioritet er at passe på dine produkter. Det er vores ansvar at hente

at tænke ud af boksen, være ﬂeksible, servicemindede og altid se løsninger i stedet for

dem. Opbevare dem. Levere dem til den aftalte tid, i den rette stand og på

problemer. Det skyldes erfaring, kompetence og en positiv indstilling.

Hvad enten det handler om at skabe den smarteste logistikløsning eller bære en ny
sofa ind i familiens bolig, er det mennesker, der gør hele forskellen. Deres evne til

rette sted.

Alt det har medarbejderne hos LGT Logistics. Og de bruger deres kompetencer hver

Men møbler er ikke bare forretning for os. Det er vores passion. Vi tager os af dem.

dag for at sikre, at dine varer bliver behandlet godt og leveret ubeskadiget til tiden og

Sørger for, at der ikke sker dem noget. Sikrer, at de ankommer til deres destination

det rigtige sted.

uden skrammer. Vi leverer mere end 99,96 % af alle pakker uden skader.

Vi er eksperter i møbellogistik. Og vi elsker dine møbler.

Det er, fordi vi elsker dine møbler.

Du kan trygt overlade ansvaret til os
Vi sætter et aftryk på verden omkring os. Som transportﬁrma, leverandør, arbejdsgiver,
virksomhed og køber. Derfor agerer vi altid ansvarsfuldt. Både gennem transparens og
ved at vi tænker og handler på forkant. For os er det vigtigt at være en virksomhed med
en bæredygtig vision på den lange bane.
Men det er ikke nok for os bare at leve op til de krav, regler og reguleringer, der
stilles til os. Vi bestræber os på så vidt muligt at gå et skridt videre. Så vi viser vejen for
hele branchen.
Hver dag arbejder vi aktivt for en bæredygtig udvikling, både økonomisk, socialt
og miljømæssigt. Vi støtter FN-initiativet Global Compact og de 10 principper for

navigator 2018

menneskerettigheder, arbejdsmarked, miljø og korruptionsbekæmpelse.

Som et urværk
Clockwork™ er vores ﬂeksible platform, som du kan bruge til at skabe skræddersyede
møbellogistikløsninger, der passer til dine behov og forretning. Med otte forskellige
services, der alle er ﬁne-tunede og i perfekt harmoni, kan vi give dig alt, hvad du skal

We love
your furniture
LGT Logistics er Nordens førende specialist inden for møbellogistik. Skræddersyede
koncepter til møbelproducenter, importører, grossister og detailhandlen kombineret med
transporter i topkvalitet har fået mange kendte møbelvirksomheder i Norden til at betro
LGT Logistics håndteringen af deres møbellogistik. Koncernen har en omsætning på
cirka 80 millioner euro og mere end 400 medarbejdere og kontorer og lagre i
Sverige, Danmark, Finland og Litauen.

bruge til at skabe en eﬀektiv forsyningskæde.
Uanset om du vælger to, tre eller alle tandhjul, vil de interagere gnidningsfrit med
hinanden og skabe en intelligent logistikløsning, der både er proﬁtabel og bæredygtig,
så du får en pålidelig levering, services i høj kvalitet og en god økonomi.
I dag består vores Clockwork™-platform af otte optimerede tandhjul:
LGT Store Delivery • LGT Home Delivery • LGT Oﬃce Delivery
LGT Project Delivery • LGT Warehousing • LGT Consolidation Warehousing
LGT International • LGT Supply Chain Management
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Som et urværk

Clockwork™ er vores ﬂeksible platform, som du kan bruge til at skabe skræddersyede møbellogistikløsninger, der passer til
dine behov og forretning. Med otte forskellige services, der alle er ﬁne-tunede og i perfekt harmoni, kan vi
give dig alt, hvad du skal bruge til at skabe en eﬀektiv forsyningskæde.
Uanset om du vælger to, tre eller alle tandhjul, vil de interagere gnidningsfrit med hinanden og skabe en intelligent
logistikløsning, der både er proﬁtabel og bæredygtig, så du får en pålidelig levering, services i høj kvalitet og en god økonomi.

LGT Store Delivery

LGT Home Delivery

Møbelleverancer til butikker.
Gnidningsfrit, sikkert og til tiden.

Sikker hjemmelevering.
Fremragende slutbrugeroplevelse.

Vi ved, hvad det kræver at gøre en modtager af møbler glad. Det er ikke tilfældigt – vi har mere
end seks årtiers erfaring med international møbeltransport.
Vi ved, hvor vigtigt det er at være tilpasningsdygtig for at kunne tilbyde hurtige og ﬂeksible
leveringstider og overholde dem. At sikre et højt niveau af service og at kommunikere.
Derfor er vi førstevalget for møbelindustrien. Hver uge distribuerer vi samlet set 35.000
kubikmeter møbler fra producenter og grossister til butikker i de nordiske lande og i Europa via
vores terminaler i Sverige og Danmark.
Og møbler er det eneste, vi transporterer – derfor ved vi, hvordan gods, der ikke
nødvendigvis er grundigt emballeret, skal håndteres: gods, der kræver lidt ekstra kærlighed og
omsorg. Du kan derfor føle dig sikker på, at dine produkter vil ankomme til din butik uden en
skramme – mere end 99,96% af alle colli leverer vi uden skader.
Hvis du gerne vil gøre livet nemmere for din organisation og dig selv, kan du med fordel
anvende vores service LGT Consolidation Warehousing. Vi vil derefter hente gods fra forskellige
leverandører, opbevare det på vores lager og når alle delpartier er ankommet til vores lager,
sender vi den konsliderede forsendelse i overenesstemmelse med dine instrukter.

LGT Oﬃce Delivery

Når vi foretager hjemmeleveringer, repræsenterer vi din virksomhed. Den service og ﬂeksibilitet, vi
tilbyder, måden vi håndterer leveringen på, måden vi agerer på – det hele reﬂekteres tilbage på dig.
Derfor tilbyder vi en hjemmeleveringsservice, der er baseret på dine kunders behov. Vi leverer, når
de er hjemme, og vi tilbyder levering i forskellige tidsintervaller, så modtageren ikke behøver at være
hjemme og i unødvendigt lang tid. Vores chauﬀører er servicemindede og har gode sociale evner.
Med LGT Home Delivery kan du føle dig helt sikker på, at dit gods leveres sikkert på et tidspunkt,
der passer din kunde, og med en fremragende oplevelse hos slutbrugeren.
Vi giver dig og din kunde transparent information, lige fra den indledende ordreindgåelse til
leveringen til den private slutkunde, takket være et set-up, der trækker på adskillige lokale terminaler.
Møblerne leveres fra disse terminaler med brug af små køretøjer, enten ved at en enkelt chauﬀør
leverer til kantstenen, eller to chauﬀører leverer godset og placerer det, hvor din kunde ønsker det.
Som et add-on kan kunden vælge at få emballagen fjernet, få det gamle møbel afhentet og/eller
få hjælp med mindre monteringsarbejde.

LGT Store Delivery

Præcise leveringservice
til erhvervs lokaler.
Med særlig omhu.

LGT Home Delivery

Sælger eller producerer du kontormøbler, og ønsker du at levere møbler til en virksomheds
lokale afdelinger hvor som helst i Skandinavien? Eller måske til en mindre virksomhed, der er
ved at nyindrette alle faciliteterne, både med skriveborde, hylder og kantinemøbler?
Uanset omfanget: Hvis du er en virksomhed, der forsyner kontorer med møbler, kan vi
tage os af hele processen.
Med LGT Oﬃce Delivery kan dine møbler leveres til erhvervslokaler i alle størrelser på en
eller ﬂere adresser, uanset virksomhedens størrelse eller branche.
Vi vil orientere modtageren af forsendelsen og levere ordren til kunden i ontorbygningen
– sikkert og til det aftalte tidspunkt.

LGT Project Delivery
LGT Warehousing

Kortvarig eller langvarig
møbelopbevaring og
-håndtering. I hænderne
på eksperter.
Hvis du er på udkig efter en smart, sikker og økonomisk måde at håndtere og
opbevare dine møbler på, har vi den perfekte løsning. Med LGT Warehousing
får du et moderne lager med de rette temperaturer og korrekt luftfugtighed
for møbler. Samt et dygtigt personale med mange års erfaring i håndtering
af møbler. Med vores lagerfaciliteter i Norden har vi altid kapaciteten til at
hjælpe dig, også med kort varsel.
Vores service inkluderer varemodtagelse, pluk og afsendelse. Vi håndterer
plukordrer både fra online- og oﬄine-butikker, når en butik sælger et møbel,
eller når online-kunden klikker på ”Bestil”. Vi håndterer alle transaktioner med
det samme, og lageret opdateres i samme omgang.
Alle vores services styres via vores WMS-system, hvilket sikrer et højt
niveau af eﬀektivitet og kvalitet i informationen. Og du vil selvfølgelig have
den samme kontaktperson hos LGT, hvad enten det handler om håndteringen
af bestillinger, levering eller fakturering.

Nogle gange står du med et større projekt. F.eks. med leveringer til et nyt hotel eller kontorbygning. Projekter,
hvor du har brug for at samarbejde med andre interessenter og projektejere, levere møbler inden for bestemte
tidsrum eller midlertidigt opbevare produkter og dele, så du kan afsende en hel forsendelse på rette tid.
Den nemmeste måde at håndtere din projektlevering på er at anvende vores service LGT Project Delivery.
Vi vil så tage os af det hele ud fra dine behov og ønsker. Vi vil håndtere transporten, cross-docking, opbevaring
på et lager og transporten af godset til de rette lokaliteter på rette tid. Vi kan også bringe godset indenfor og,
hvis det er relevant, tage os af bortskaﬀelsen af gamle møbler.

LGT Project Delivery

LGT Warehousing

LGT Consolidation Warehousing

LGT International

LGT Supply Chain Management

International møbellevering. Vi henter og leverer
over hele Europa. Vores ressourcer møder dine behov.

Optimerer din forsyningskæde.
Hver dag.

Møbelindustrien har gennemgået strukturelle forandringer gennem årene. Produktionen er blevet outsourcet til Fjernøsten eller de
østeuropæiske lande. Og skandinaviske designbrands sælges nu i ﬂere lande verden over end nogensinde før.
Derfor har møbelindustrien brug for en stærk partner, når det kommer til ind- og udgående international logistik. Med vores
omfattende internationale netværk har vi ressourcerne til at indsamle dit gods direkte fra dine fabrikker eller leverandører. Ved de
internationale forsendelser, der kommer fra eller sendes til lande, hvor LGT ikke er til stede, kan du tage det helt roligt: Erfarne MACH3000
partnere vil hente eller levere dit gods. Alliancen består af logistikvirksomheder, der ligesom LGT fokuserer på møbellogistik. Vi har
således et europæisk netværk inden for møbellogistik, skabt til dig.logistics companies that are, like LGT, focused on furniture logistics.
Therefore, we have European wide network of furniture logistics, created for you.

Med den omfattende erfaring med møbellogistik, vi har indsamlet gennem årene, har vi
oparbejdet en enorm viden. Den viden ønsker vi at dele med dig.
Med LGT Supply Chain Management bliver din forsyningskæde en værdiskabende
konkurrencemæssig fordel. Vi vil arbejde sammen med dig som ét team og som partnere
på at optimere din forsyningskæde, mindske mulige risici, spare penge og tilføre værdi,
der understøtter dit salg.

LGT International

LGT Consolidation Warehousing

Konsolideret levering på *dine præmisser.
Optimeret, sikkert og bæredygtigt.
Med LGT Consolidation Warehousing bliver livet lettere. Så er der ikke behov for en bemandet godsmodtagelse
hele tiden. Ikke behov for ineﬀektiv brug af lagerpladsen i dine butikker.
Kort fortalt: I stedet for at levere de forskellige delordrer og forsendelser, efterhånden som de ankommer till
vores terminal, indsamler, sorterer og opbevarer vi dem i vores lager, indtil alt, hvad du har bestilt, er ankommet.
Der kunne være tale om dele af en ordre, der leveres fra forskellige fabrikker eller leverandører, eller forskellige
møbler, som din kunde har bestilt online.
Når ordren er komplet, leverer vi den til dig eller kunden som én forsendelse læsset optimalt og miljøvenligt.
Enten på et planlagt tidspunkt eller et tidspunkt, som du vælger. LGT Consolidation Warehousing tilbyder dig
komfortable leverancer med en begrænset miljømæssig påvirkning og til en konkurrencedygtig pris.
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LGT Office Delivery

Styring af logistikken til dit projekt.
Med fuldstændig kontrol.

LGT Supply Chain Management

