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Våra Logistiklösningar               Priser är exkl moms. (Inkl. moms inom parentes)

Vi skräddarsyr era leveranser - Erfarna byggmaterialchaufförer - Miljöklassade bilar

Erfaren logistikpartner
Vi har i 110 år arbetat med hantering, lagring och leveranser av tyngre byggmaterial på Bjärehalvön.  
Vi skapar goda produktionsförutsättningar för dig som kund. Vi ser till att arbetsplatsen får rätt material, 
på rätt plats och vid rätt tid, att de får rätt produkter med rätt kvalitet och till rätt antal. Den tid på arbets-
platsen som ägnas åt att hämta, leta eller vänta på material minskar dramatiskt med oss som logistik- 
partner. Vi utgår i vår transportplanering ifrån att det finns farbara vägar fram till objektet för lastbil och 
släp. Är det andra förutsättningar, tala med din säljare.

Objektsplanering
Vid stora objekt erbjuder vi dig ett inledande startmöte för att planera logistiken och optimera byggets  
lönsamhet. Vid stora materielbehov kan vi t.ex. lagra material och leverera efter avrop. Du slipper lagring  
på arbetsplatser där varorna riskerar att gå sönder eller stjälas.  
Behöver ni specialpackade leveranser löser vi det.
Rätt material, på rätt plats, vid rätt tid är vårt löfte till er!

Distributionscenter
Vi har totalt 6 bilar och vårt effektiva plockgäng jobbar i skift för att kunna se till att ditt material  
finns på plats i god tid. 

Eget åkeri
Vi har ett långt samarbete med åkeriet Jonas ”Stallet” Larsson AB, vilket borgar för erfarna byggmaterial-
chaufförer. Vårt nära samarbete med ”Stallet” ger oss stora möjligheter att utveckla transportlösningar 
anpassade till byggarbetsplatser. Bilarna är miljöklassade och körs av erfarna byggmaterialchaufförer.

Priserna gäller för
Priserna gäller i vårt närområde Halmstad – Örkelljunga – Helsingborg, körningar utanför området enligt ök.

Frakter från 695 kr  (869:-)
Priser exkl. moms samt inkl moms inom parentes.

Lastbil m. kran under dagen (Leveranssätt 26) Pris: 750: -   (938:-)

Beställt dag 0 före 12,00, leverans, dag 1, lossning maxradie från bilen 5 m. 
(20 min lossningstid. Vid längre lossningstid tillkommer art.nr. 90105)

Lastbil m. kran (första lass) (Leveranssätt 30)  Pris: 1 295: -   (1 619:-)

Beställt dag 0 före 12,00, leverans, dag 1, 6,00 - 10,00. Lossning maxradie från bilen 5 m. 
(20 min lossningstid. Vid längre lossningstid tillkommer art.nr. 90105)

Lastbil m. kran (klockslag) (Leveranssätt 33)  Pris 1 595:-   (1 994:-)

Beställt dag 0 före 12,00, leverans tidigast dag 2, bestämd tid +- 30 min (klockslagsleverans).  
Lossning maxradie från bilen 5 m. 
(20 min lossningstid. Vid längre lossningstid tillkommer art.nr. 90105)v

Lastbil m. kran (express) (Leveranssätt 36)  Pris 1995: -   (2 494:-)

Leverans snarast möjligt. Leverans samma arbetsdag. Lossning maxradie från bilen 5 m. 
(20 min lossningstid. Vid längre lossningstid tillkommer art.nr. 90105)



Tilläggstjänster

Budbil (Leveranssätt 11)

Litet bud (Caddie skåpbil)  Pris 695: -   (869:-)
max 1 m3. Max 200 kg. Längd max 2,5 m. 

Kranlyft (Art.nr. 90103)  från 995:-/tim.   (1 244:-)

Arbete med kran, utskjut upp till 15m.

Kranlyft (Art.nr.90104)  från +200:-/tim.   (250:-)

Arbete med kran, utskjut upp till 25m.

Extra lossning/lastningstidstid (Art.nr. 90105)  995:-/timme   (1 244:-)

Pris per påbörjad ½ timme. Extra kran/lyfthjälp.

Hämtning returer (Leveranssätt 61)  695: -    (869:-)

(20 min lastningstid)

Hämtning retur samtidigt som lev (Leveranssätt 63)  295: -    (369:-)

(20 min lastningstid)

Lägenhet/specialpack (Art.nr. 90100) (beställning dag 0 för lev dag 2)  Pris offereras

Packning efter önskemål (Art.nr. 90100)  100: - per kolli   (125:-)

(beställning dag 0 för lev dag 2)

Märkning & buntning (Art.nr. 90102)  20:-/kolli    (25:-)

Emballage transportplastning (Art.nr. 90101)  80:-/order   (100:-)

Väderplastad gips (Art.nr. 12675)  80:-/kolli    (100:-)

Byggpall   107:-/st. 70: - returkredit. Halv 80:- returkredit 50:- (133,75 /88:- retur. Halv 100:-/63:- retur)

Övriga pallar                                                                                                                                                            enl. separat prislista

Övrigt
Timdebitering truck (Art.nr. 90106)  650:-/timme   (813:-)

Bärhjälp (Art.nr. 90107) (på förfrågan) 350:-/timme   (438:-)

Sen avbokning (Art.nr. 90108) (Plockade varor) 500:-    (625:-)

Terminalisering/lagring av gods (TERMINAL) Pris offereras

Låt oss lagra ditt material och köra ut det efter avrop. Du slipper svinn och behöver inte lägga tid på att 
hämta och leta material när det skall användas. 
Prisexempel, 30:- (38:-) per vecka/EUR pall

Vid godslagring övergår risken för varorna direkt till kunden vid lossningen. NPN tar inget ansvar för gods 
som lossas, lastas och hanteras när vi förvarar gods för kunds räkning.
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NPN Transport:
Tel: 0431-36 22 29

E-post: transporter@npn.se


