Möbellogistik är inte bara vårt jobb.
Det är vårt stora intresse.

Experter på möbellogistik

Det viktigaste för oss är att dina produkter blir väl omhändertagna. Det ingår i vårt

ﬂexibla, serviceinriktade och alltid ser lösningarna istället för problemen. Något

ansvar att hämta upp dem. Att lagra dem. Att leverera dem på överenskommen tid, i

som i sin tur är resultatet av erfarenhet, kompetens och en positiv inställning. LGT:s

rätt form och till rätt destination.

medarbetare har allt detta. Och de använder sina kunskaper varje dag för att

Oavsett om det handlar om att skapa den smartaste logistiklösningen eller att bära
in familjens nya soﬀa, är det människorna som gör skillnaden. Att de är nytänkande,

Men möbler är inte bara vårt jobb, det är vårt stora intresse. Vi tar hand om dem. Vi

se till att dina varor tas väl om hand och levereras i tid, på rätt plats, utan skador.

ser till att de inte blir skadade och att de når sin destination utan repor. Över 99,96 % av

Vi är experter på möbellogistik. Och vi älskar dina möbler.

alla våra paket levereras utan skador.
Det beror på att vi älskar dina möbler.

Du kan lita på att vi tar vårt ansvar
Vi påverkar vår omvärld. Som transportör, leverantör, arbetsgivare, företag, köpare och
samhällsmedborgare. Därför agerar vi alltid ansvarsfullt. Genom att vara transparenta
och både tänka och agera förebyggande. För oss är det viktigt att vara ett företag med
en hållbar, långsiktig vision.
Men att bara leva upp till de krav som ställs, att följa regler och förordningar, räcker
inte för oss. Vi strävar efter att, så långt som möjligt, gå ännu längre. Att vara ett
föredöme i vår bransch.
Varje dag arbetar vi aktivt för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och
miljömässigt. Vi stöder FN:s initiativ Global Compact och dess 10 principer för mänskliga

navigator 2018

rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Som ett urverk
Clockwork™ är vår ﬂexibla plattform där du kan skapa skräddarsydda lösningar för
möbellogistik som är anpassade för dina behov och din verksamhet. Med våra åtta olika
tjänster, som är ﬁnjusterade och fungerar perfekt tillsammans, får du allt du behöver

We love
your furniture
LGT Logistics är Nordens ledande specialist inom möbellogistik. Skräddarsydda koncept för
möbeltillverkare, importörer, grossister och detaljhandlare i kombination med högkvalitativa
transporter har gjort att LGT Logistics har fått förtroendet att hantera möbellogistiken för
många välkända nordiska möbelföretag. Koncernen omsätter cirka 80 miljoner euro och har
över 400 anställda, samt kontor och lager i Sverige, Danmark, Finland och Litauen.

för att skapa en eﬀektiv logistikkedja.
Oavsett om du väljer två eller tre kugghjul, eller allihop, kommer de att interagera
smidigt och skapa en intelligent logistiklösning som är både lönsam och hållbar och som
ger dig pålitliga leveranser, högkvalitativa tjänster och god ekonomi.
Idag består vår Clockwork™-plattform av åtta optimerade kugghjul:
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 ett urverk

Clockwork™ är vår ﬂexibla plattform där du kan skapa skräddarsydda lösningar för möbellogistik som är anpassade för dina
behov och din verksamhet. Med våra åtta olika tjänster, som är ﬁnjusterade och fungerar perfekt tillsammans, får du allt du
behöver för att skapa en eﬀektiv logistikkedja.
Oavsett om du väljer två eller tre kugghjul, eller allihop, kommer de att interagera smidigt och skapa en intelligent
logistiklösning som är både lönsam och hållbar och som ger dig pålitliga leveranser, högkvalitativa tjänster och god ekonomi.

LGT Store Delivery

LGT Home Delivery

Möbelleveranser till dina butiker.
Smidigt, säkert och i tid.

Trygga hemleveranser.
Med en riktigt bra användarupplevelse.

Vi vet hur man gör en chef för en möbelbutik lycklig. Och det är ingen slump – vi har ju över
sextio års erfarenhet av internationella möbeltransporter till möbeldetaljhandeln.
Vi vet hur viktigt det är att vara anpassningsbar, att erbjuda snabba och ﬂexibla
leveranstider och att hålla dem. Att erbjuda en hög servicenivå och tydlig kommunikation.
Det är därför vi är möbelindustrins förstahandsval. Varje vecka distribuerar vi totalt
12 000 kubikmeter möbler från fabriker och lager till butiker i Norden och Europa via våra
terminaler i Sverige och Danmark.
Och vi transporterar bara möbler, vilket innebär att vi vet hur man hanterar varor som
inte är prydligt packade i lådor; varor som behöver lite extra kärlek och omsorg. Så du kan lita
på att dina produkter kommer fram till din butik utan en skråma – över 99,96 % av alla våra
försändelser levereras utan skador.
Om du vill förenkla livet för din butikschef ytterligare kan du lägga till vår tjänst LGT
Consolidation Warehousing. Då hämtar vi upp varor från olika leverantörer, förvarar dem i
vårt lager och gör en samlad leverans på din önskade leveranstid när allt har kommit in.

När vi gör hemleveranser funderar vi som en representant för ditt företag. Den service och
ﬂexibilitet som vi erbjuder, vår hantering av leveransen, vårt uppträdande – allt återspeglas på dig.
Därför erbjuder vi en hemleveranstjänst som baseras på din kunds behov. Vi levererar när
kunden är hemma och erbjuder korta leveransintervall så att kunden inte behöver sitta och vänta i
timmar. Våra chauﬀörer är serviceinriktade och socialt kompetenta.
Med LGT Home Delivery kan du känna dig trygg med att vi levererar dina varor säkert och på en
tidpunkt som passar din kund – allt med en riktigt bra användarupplevelse.
Vi ger dig och din kund tydlig information, från skapandet av beställningen till leveransen till
slutkunden, tack vare en struktur som omfattar ﬂera lokala depåer. Möblerna fraktas från dessa
depåer med mindre fordon som körs av antingen en ensam chauﬀör som lämnar försändelsen på
trottoaren vid leveransadressen eller två förare som bär in varan och placerar den där kunden vill
ha den.
Som tillägg kan kunden välja att få emballaget borttaget, att få den gamla möbeln bortforslad
och/eller få hjälp med enklare montering.

LGT Store Delivery

LGT Oﬃce Delivery

Exakta kontorsleveranser.
Med särskild omsorg.

LGT Home Delivery

Tillverkar eller säljer du kontorsmöbler och vill leverera möbler till ett företags lokala
kontor över hela Skandinavien? Eller kanske till ett mindre företag som ska inreda alla sina
kontorslokaler med allt från skrivbord och hyllor till matsalsmöbler?
Oavsett hur dina behov ser ut – om ditt företag förser kontor med möbler är du i trygga
händer hos oss.
Med LGT Oﬃce Delivery kan dina möbler levereras till kommersiella lokaler i alla storlekar
på en eller ﬂera adresser, oavsett företagets storlek eller bransch.
Vi kommer att informera försändelsens mottagare och leverera ordern till kunden inne i
kontorsbyggnaden – säkert och på avtalad tid.

LGT Project Delivery
LGT Warehousing

Lång- eller kortsiktig lagring
och hantering av möbler.
Utförd av proﬀs.
Om du letar efter ett smart, säkert och ekonomiskt sätt att hantera och lagra
dina möbler på har vi den perfekta lösningen. Med LGT Warehousing får du
ett modernt lager med rätt temperaturer och luftfuktighet för möbler. Och
kompetent personal med ﬂera års erfarenhet av möbelhantering. Med våra
stora anläggningar i Norden har vi alltid kapacitet att hjälpa dig, även med kort
varsel.
I tjänsterna ingår inkommande leveranser, plockning från lager och
hantering. Vi plockar ordrar från både fysiska butiker och nätbutiker – när en
butik säljer en möbel eller när webbkunden klickar på ”beställ”. Vi hanterar
alla transaktioner omedelbart och lagret uppdateras i samma ögonblick.
Alla våra tjänster hanteras via vårt WMS-system, vilket garanterar hög
eﬀektivitet och högkvalitativ information. Och naturligtvis har du samma
kontaktperson på LGT oavsett om det gäller bokningar, leveranser eller
fakturering.

Ibland driver man större projekt. Till exempel leveranser till ett nytt hotell eller en ny kontorsbyggnad. Projekt där
du behöver samarbeta med andra intressenter och projektägare, leverera möbler inom bestämda tidsintervall eller
tillfälligt lagra produkter och delar så att du kan skicka en komplett försändelse vid rätt tidpunkt.
Det enklaste sättet att hantera dina projekt inom möbellogistik är att använda vår tjänst LGT Project Delivery.
Då sköter vi allt med utgångspunkt i dina behov och önskemål. Vi hanterar transport, genomﬂödesdistribution,
lagring i ett av våra lager, samt inbärning av varorna till lokalen på rätt destination och vid rätt tidpunkt. Vi kan
också bära in varorna och, om det behövs, forsla bort dina gamla möbler.

LGT Project Delivery

LGT Warehousing

LGT Supply Chain Management

LGT International

Optimerar din logistikkedja
för möbler. Varje dag.

Internationella möbelleveranser och spårning.
Vi har resurserna för att tillgodose dina behov.
Under åren har möbelbranschen genomgått en strukturell förändring. Produktionen har lagts ut på entreprenad till Fjärran
Östern eller östeuropeiska länder. Och skandinaviska designvarumärken säljs nu i ﬂer länder över hela världen än någonsin
tidigare. Möbelbranschen behöver därför en stark samarbetspartner när det gäller internationell in- och utgående logistik.
Med vårt omfattande internationella nätverk har vi resurser att hämta upp dina varor direkt från de fabriker eller
leverantörer du använder. Du kan lita på oss även vad gäller internationella försändelser som kommer från eller skickas till
länder där LGT inte har egen närvaro. Med MACH3000 Alliance plockas dina varor upp eller levereras av erfaren personal.
Alliansen består av logistikföretag som precis som LGT är inriktade på möbellogistik. För din bekvämlighet har vi skapat
detta breda europeiska nätverk för möbellogistik.

LGT Consolidation Warehousing

Utifrån den stora erfarenhet från möbelbranschen som vi har skaﬀat oss under årens lopp
har vi utvecklat en enorm kunskap. Och den kunskapen vill vi dela med dig.
Med LGT Supply Chain Management kan vi tillföra betydande mervärde till din
logistikkedja och omvandla den till en konkurrensfördel. Vi kommer att arbeta tillsammans
med dig som ett team och som samarbetspartners för att optimera din logistikkedja, minska
eventuella risker, spara pengar och skapa mervärde som stöder din försäljning.

LGT International

LGT Consolidation Warehousing

Samlad leverans på dina villkor.
Optimerat, säkert och hållbart.
Gör livet enklare med LGT Consolidation Warehousing. Säg hej då till ständigt bemannade dockningsportar och till
ineﬀektiv användning av lagringsutrymme i butikerna.
I stället för att leverera olika delar och försändelser i takt med att de anländer samlar, sorterar och lagrar vi
dem i vårt lager tills allt i beställningen har kommit in. Det kan röra sig om delar av en order som levereras från
olika fabriker eller leverantörer, eller olika möbler som har beställts på nätet av kunden.
När ordern är komplett levererar vi den till butiken eller kunden som en komplett försändelse, optimalt lastad
och miljövänlig. Antingen på en schemalagd tidpunkt eller en tidpunkt som du själv bestämmer. LGT Consolidation
Warehousing ger dig bekväma leveranser med minskad miljöpåverkan till ett konkurrenskraftigt pris.
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LGT Office Delivery

Tar hand om logistiken i ditt
möbelprojekt. Med full kontroll.

LGT Supply Chain Management

