Boka lokalt på 060-80 000
www.riksbud.se

Hos oss är det alltid enkelt och krångelfritt.
Du märker skillnaden redan vid skärmen.
Där kan du enkelt förstå skillnaden mellan
olika produkter och beställa precis det bud
du behöver till ett riktigt bra pris. Sedan kan
du egentligen glömma alltihop. Känn dig
trygg när vi representerar dig, ditt varumärke
eller bara ﬂyttar ett paket inom ﬁrman.
Adressen. Vi ﬁxar resten.

Vi hjälper dig att göra det du är bäst på!
Berendsen levererar hyr- och tvättlösningar för verksamheter
inom de flesta branscher med behov av arbetskläder, mattor och skor.
Utöver hyrlösningen erbjuds även kringtjänster i form av smarta
logistiklösningar. Vi hjälper våra kunder att göra det de är bäst på
– ta hand om sina kärnverksamheter – medan vi sköter resten!
Kontakta oss för
mer information:

Berendsen Textil Service AB
Skönsbergsvägen 61, 856 31 Sundsvall
Tfn: 060-12 34 52 • www.berendsen.se
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Lita inte på oss. Lyssna på våra kunder!
Vi gillar utmaningar!

”

Riksbud tar hand om era logistikbehov. Snabbt och utan krångel.
Med 30 års branscherfarenhet ser vi inga begränsningar.
Ingenting är omöjligt. Utmana oss. Adressen. Vi ﬁxar resten!
MVH! Göran Wenner, VD Riksbud i Sverige AB

Leverera.
Vi har dagliga turbilar i ett antal orter i
Västernorrland och i angränsande län.
Vi hämtar och levererar utan mellanhänder.
Snabbt, enkelt och säkert.
Vi erbjuder dagliga dörr-till-dörr turer
mellan Sundsvall och Stockholm.
Vi har fast pris för dagliga leveranser
i Sundsvall och Övik. Beställ redan nu
- sms:a fastpris till 71140

TALA MED OSS OM EN FINANSIERINGSRAM
FÖR KOMMANDE MASKININVESTERINGAR

KONTAKTA OSS
060-13 47 80 | SGFINANS.SE

Hantera.
Vi har kurirtjänster för er som har behov
av dagliga eller återkommande transporter
som kan bestå av allt från laboratorietester
till blombuketter.
Vi har hög kompetens på varma och kalla
mattransporter.
Våra kurirtjänster är rikstäckande med både
mark- och ﬂygtransporter.

Göran Wenner och satsningen på nya Riksbud
representerar den framåtanda som just nu råder
i Västernorrland. En stark, lokalt förankrad och
driftig transportaktör underlättar
ytterligare för företagandet i hela länet!

”

Thomas Byström
Regionchef hos Företagarna Västernorrland

Lagra.
Vi har ﬂera lagertyper, bland annat kyl- och
säkerhetslager.
I Sundsvall har vi dessutom lager i direkt
anslutning till vår huvudterminal på Midlanda
med dedikerat IT-center för IT-logistik.
Vi är ﬂexibla och anpassar våra lösningar
efter dina önskemål och förutsättningar.

”

Alla var nog lite skeptiska när vi lät en budﬁrma leverera
maten till alla brukare. Efter lite inkörning så har Göran Wenner
och Riksbud med positiv anda levererat omkring 800 matlådor
per dag med rätt mat, till rätt personer och i rätt tid.
Kanske mest positivt är att Riksbud kommer med samma
person varje gång. Vi har fått en trygg matleverans
där brukarna blir sedda.

”

Jeanette Lindblom
Projektchef Socialomsorgen Sundsvalls Kommun

Utföra.
Vi förenklar vardagen med speciallösningar:
Vi levererar, hanterar och konﬁgurerar
all er IT-utrustning.
Vi levererar och hanterar all er post
Vi utför alla typer av kontorsﬂytt, interna
omﬂyttningar och ﬂytt av mindre bohag.
Vi utför snöskottning, halkbekämpning &
sandsopning.
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