
HANDLA 
FRIARE!

DIN LEVERANTÖR AV INDUSTRISLANG, KOPPLINGAR,
HYDRAULIK & GUMMIPRODUKTER.

Allt från katalogen online på webben, plattan eller mobilen.

KOM IGÅNG DIREKT MED DIN 
GUIDE FÖR WEBBEN! 

Kundanpassade lösningar för  
ditt företag, alltid med god  
service och snabba leveranser.



Kör du fast är du alltid 
välkommen att höra av dig! 

DIN LEVERANTÖR AV INDUSTRISLANG, KOPPLINGAR,
HYDRAULIK & GUMMIPRODUKTER.



Vi älskar varorna vi säljer, därför är det aldrig svårt att berätta 
om dom. Vi är slangspecialister, experter på slang på grund av 
vårt stora intresse för produkten. Som gammal VVS ingenjör 
och montör är kunskapen både bred och stor bland dimension-
er, rör och slang. Det är en förutsättning för att kunna hjälpa 
våra kunder. 

25 ÅR I SLANG-
BRANSCHEN

Frans & Lars

Slangspecialisten 
AB grundades 1996 
med 3 delägare och 
ett investmentbolag. 
Under åren som gått 
har de två ägarna 
Lars Nordbeck och 
Frans Juhlin köpt 
ut övriga ägare och 
driver idag Slang-
specialisten AB från 
Lund. 

“25 år i en konservativ och traditionell 
bransch gör det extra spännande att öppna 
nya dörrar för tekniken. Vi har gjort en stor-
satning på vår webbplattform”           

-Lars Nordbeck 

Vi har utvecklat företaget och växt i 
så många olika riktningar. På senare 
tid har vi satsat mer på digitalisering. 
Den stora satsningen på vår webbshop 
har känts rätt hela vägen. Kundernas 
köpbeteende varierar fortfarande 
mycket, somliga väljer telefon men allt 
fler väljer webbshopen.

Det är med rötterna inom VVS, bland 
dimensioner, rör och gängor som intresset 
väcktes för slang. För 25 år sedan arbetade 
de båda ägarna Frans Juhlin och Lars 
Nordbeck tillsammans som anställda på ett 
slangföretag i Malmö och beslöt sig för att 
det var dags att axla eget.  
 

- Idag säljer vi slangar, kopplingar, hydrau-
lik och gummiprodukter. En fungerande 
produktmix med stark attraktionskraft hos 
våra kunder inom slangmarknaden, säger 
Frans Juhlin.  

Under våra 25 år i egen regi har vi alltid 
försökt vara lyhörda och sätta kunden i 
centrum. 

Vi har valt att frångå det traditionella sättet 
att sälja nästan helt och satsar stort på 
digitaliseringen och marknadsföring online. 
Slangspecialister som svarar via telefon och 
en levande webbshop tror vi är framtiden. 

Med en spännande och lärorik resa i 
bagaget dom första 25 åren, hoppas vi på 
många givande år tillsammans framåt. 



Finns i 
lager

Tillfälligt 
slut

Beställnings-
vara

HITTA DET 
DU SÖKER! 
 
SÖK BLAND TEKNISK INFORMATION, 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH ARTIKELNUMMER
Vi samarbetar med marknadsledande tillverkare med högsta 
kvalitet och senaste teknologin på produkterna. Vi eftersträvar 
ständigt att ha uppdaterad information om våra produkter, 
men reserverar oss för eventuella avvikelser och fel. Du finner 
information gällande användningsområde, konstruktion, tem-
peratur mm lättillgängligt på varje enskild produktsida. 

Vi lagerför delar av vårt 
sortiment. Så här ser du 
snabbt och lätt vad du 
kan förvänta dig.

En produkt som är tillfälligt slut 
brukar oftast vara på väg in på 
lager, medan en beställningsvara 
normalt inte finns i lager. Finns 
den i lager, ja då finns den i lager. 

När du fyllt i dina uppgifter skapas ett konto 
hos Slangspecialisten. Därefter skickas ett 
lösenord till e-postadressen du angivit så att 
du enkelt kan logga in och komma igång med 
din webborder.

Vet du precis vad du vill köpa kan du använda 
sökfunktionen för att hitta rätt produkt. I hu-
vudmenyn finner du annars samtliga produk-
ter i vårt sortiment. Hittar du fortfarande inte 
det du söker? Ring oss 046- 211 26 00.

REGISTRERA DIG SOM KUND SÖKFUNKTION ELLER MENY?
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Lanseras  
under 

hösten 2020



WWW.SLANGSPECIALISTEN.SE

Kundanpassade lösningar för ditt företag, alltid med  
god service och snabba leveranser.  046- 211 26 00! 

HANDLA 
FRIARE!

På varje produktsida finner du en tabell  
innehållande teknisk information om din valda 
produkt. Fyll i önskat antal ex. 6 m 1421-0025 
och klicka på knappen “Lägg i varukorg”.  
Kassasymbolen kommer då att visa aktuell 
summa av din pågående order. 

Klicka på varukorgen för att justera innehål-
let i din varukorg eller klicka dig vidare till 
kassan för att slutföra ditt köp. Här väljer du 
betalnings- och fraktalternativ, anger eventuell 
rabattkod och anger leveransadress för din 
order. 

LÄGG DIN ORDER SLUTFÖR DITT KÖP 
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Vi håller dig uppdaterad med information        
gällande nyheter, kampanjer och du kan läsa 
mer om inspirerande kundcase.

Kommer varningstexten “Fel e-postadress och/
eller lösenord”- kontrollera angiven information och 
fungerar det inte kontakta oss på 046- 211 26 00.

NY KUND HOS  
SLANGSPECIALISTEN?  
Registrera dina uppgifter för att 
få ett konto hos Slangspeciali-
sten och därmed tillgång till 
priser, kampanjer, nyheter och 
du kan börja handla direkt via 
webb eller telefon. 

BEFINTLIG KUND  
Om du sedan innan angett en  
e-postadress kan du fylla i den 
och klicka på “Glömt lösenord” 
för att begära ett nytt lösenord. 

Observera! Har du inte tidigare 
angivit en e-postadress be-
höver vi upprätta ett webbkon-
to till dig.  

BEFINTLIG KUND - AKTIVERA/
UPPRÄTTA WEBBKONTO  
Har du ett befintligt konto men 
ingen knuten e-postadress så 
ber vi dig kontakta oss på 
slang@slangspecialisten.se 

Eller ring oss på 046- 211 26 00  
för att upprätta ett webbkonto 
knutet till ditt kundkort. Du 
kommer att få inloggningsupp-
gifter skickat till dig inom 24h. 

Slangspecialisten arbetar B2B och förser ditt före-
tag med industrislang, kopplingar, hydraulik och 
gummiprodukter. Så här enkelt kommer du igång! 
Besök www.slangspecialisten.se och klicka på 
ikonen “Logga in” längst upp i högra hörnet. 

KOM IGÅNG 
SNABBT!

NYHETSBREV

DIN LEVERANTÖR AV INDUSTRISLANG, KOPPLINGAR,
HYDRAULIK & GUMMIPRODUKTER.



WWW.SLANGSPECIALISTEN.SE

Kundanpassade lösningar för ditt företag, alltid med  
god service och snabba leveranser.  046- 211 26 00! 

HANDLA 
FRIARE!

Slangspecialisten säljer fram-
förallt till företag. Obeservera 
att du i inloggat läge kan välja 
att se priser med eller utan 
moms. 

Kommer varningstexten “Fel e-postadress och/
eller lösenord”- kontrollera angiven information och 
fungerar det inte kontakta oss på 046- 211 26 00. B2B eller B2C

AFFÄRER!

DU VET VÄL OM 
ATT DU ALLTID  
KAN RINGA OSS!

SKAPA PDF-FILER

Behöver du teknikspecifika-
tioner eller prislistor? 
Under hösten 2020 lanseras 
en PDF generator på webben. 

NAVIGERA RÄTT

Det är inte självklart enkelt 
att hitta rätt produkt. Ring 
oss gärna så hjälper vi dig. 

OFFERTFÖRFRÅGAN?

Vill du ha hjälp med din 
beställning är du välkom-
men att kontakta våra 
säljare.



BETALNINGS- 
& FRAKTALTERNATIV

Vill du veta mer om Svea checkout, besök www.svea.com/se/sv/foretag/betallosningar

Vid betalning via faktura samarbetar vi 
med Svea Ekonomi AB. För att handla mot 
faktura måste du ange ditt personnummer 
eller organisationsnummer. Förutsättning 
för att få handla mot faktura är bland annat 
att du är registrerad i folkbokföringsregis-
tret i Sverige och är över 18 år. Du får inte 
ha några betalningsanmärkningar. 

Sedvanlig kreditprövning sker efter att 
personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa 
fall innebär detta att en kreditupplysning 
tas.  Fakturans betalningsvillkor är 14 
dagar. 

Faktura SVEA
Avgift: 0kr

Hitta hela sortimentet på 
www.slangspecialisten.se 

Skicka offertförfrågan till 
slang@slangspecialisten.se

Vi samarbetar med SVEA  
Checkout för en trygg affär!
Med SVEA Checkout ger vi dig möjlighet att   
betala både med kort och faktura.

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi 
AB kan du teckna ett kontokreditavtal och 
därmed kunna delbetala ditt köp. Kredit-
tiden väljer du genom att kryssa i det 
alternativ som passar dig bäst. Köpet kan 
alltid betalas i sin helhet närsomhelst, in-
nan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning 
sker efter att personuppgifterna lämnats 
i kassan, i vissa fall innebär detta att en 
kreditupplysning tas. 

 Delbetalning SVEA
Avgift: fr 95 kr

Betalning med kort sker enligt gällande 
regler för online-betalning i Sverige och 
EU. Vi använder Svea Ekonomis/Webpays 
hostade PCI-DSS-certifierade kortbetaln-
ingslösning. Vi accepterar följande kort: 
Visa, MasterCard. Pengarna reserveras 
på ditt konto vid ordertillfället. Alla trans-
aktioner skickas via SSL (Secure Sockets 
Layer) mycket säkert krypterade. Inga kort-
nummer sparas. Vi använder den senaste 
säkerhetstekniken för kontokortsbetalnin-
gar på nätet 3D-Secure – en standard fram-
tagen av VISA och MasterCard med avsikt 
att på ett säkert sätt validera konsumenten 
vid köp på nätet.

Kortbetalning SVEA
Avgift: 0 kr

Du har 30 dagar på dig att betala din 
faktura, räknat från den dagen vi skickar 
din beställning. Vid fakturabetalning via 
Slangspecialisten tillkommer inga extra 
avgifter förutom eventuella fraktkostnader 
och emballage. Minimum ordervärde 300 
SEK.

Faktura Slangspecialisten 30 dagar  
Avgift: 0kr



WWW.SLANGSPECIALISTEN.SE

Kundanpassade lösningar för ditt företag, alltid med  
god service och snabba leveranser.  046- 211 26 00! 

HANDLA 
FRIARE!

BETALNINGS- 
& FRAKTALTERNATIV

Slangspecialisten använder Svea Checkout för att ge dig som kund valmöjligheten att välja 
mellan faktura, delbetalning, kort eller direktbank vid första köpet på webben. Efter godkänd 
kreditprövning har du sedan möjlighet att betala med faktura 30 dagar. På din första order 
på webben beräknas din frakt utifrån våra värdebaserade fraktintervaller. Framtida frakt-
kostnader kommer att räknas ut av vår personal och tillkomma på din faktura. 

Mottagarfrakt
 HAR DU ETT KONTO HOS NÅGON AV FÖLJANDE 

KAN DU VÄLJA MOTTAGARFRAKT. 

- DHL MOTTAGARFRAKT

- SCHENKER MOTTAGARFRAKT

- TNT MOTTAGARFRAKT

- DSV MOTTAGARFRAKT

- POSTNORD MOTTAGARFRAKT

- UPS MOTTAGARFRAKT

Frakten & emballage tillkommer
 VID ÖVRIGA FRAMTIDA ORDERS RÄKNAS FRAK-

TEN UT AV VÅR PERSONAL OCH TILLKOMMER 
PÅ DIN FAKTURA.

HANDLA UPP TILL  FRAKT SEK

2000 kr exkl moms             100 kr

3000 kr exkl moms             200 kr

4000 kr exkl moms             300 kr

5000 kr exkl moms             400 kr

7000 kr exkl moms             600 kr

9000 kr exkl moms             800 kr

11000 kr exkl moms         1200 kr

20000 kr exkl moms         1600 kr

30000 kr exkl moms         1800 kr

Värdebaserade fraktintervaller
 VID FÖRSTA ORDERTILLFÄLLET PÅ WEBBEN 

BERÄKNAS DIN FRAKT EFTER TABELLEN.

Självklart kan du HÄMTA DIN ORDER GRATIS i vår servicebutik i Lund!



Avsändare/returadress:
Slangspecialisten AB
Skiffervägen 90
224 78 Lund

VI VÄRNAR MILJÖN 
OCH HÖG KVALITET

Av Sveriges riksdags fastlagda miljö- 
kvalitetsmål påverkar vi miljön genom 
drivmedelsförbrukning, rest- och 
avfallshantering och genom hantering av 
kemikalier. Vi har genom en miljöutred-
ning på Slangspecialisten AB tagit fram 
ett styrdokument för miljö och kvalitets-
frågor för att aktivt arbeta mot en bättre 
miljö dagligen. 

En kvalitativ upplevelse för våra kunder, 
vår personal, våra leverantörer och 
samarbetspartners kännetecknas av rätt 
produkter, snabba leveranser och god 
service. Därför arbetar vi disciplinerat 
och ställer höga krav genom hela affären.  
Med transparent och tydlig kommunika-
tion växer vår organisation. Förtroendet 
från er kunder förtjänas och personalen 
mår bra. 

MILJÖHANTERING 
Minskad klimatpå- 
verkan, frisk luft och  
mindre övergödning.

KVALITETSFOKUS 
Tillämpning av lagstift-
ning, krav och förtjänat 
förtroende.

Slangspecialisten arbetar kontinuerligt med de miljöaspekter företaget 
identifierat i samband med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 
som inkluderar bl a avfalls- och kemikaliehantering. Detta ställer höga krav 
på kvaliteten på såväl produktegenskaper som för leverantörsavtal. 

Du är alltid välkommen att ringa oss eller 
komma förbi vår servicebutik i Lund! 

046- 211 26 00

Mer informtion om  
vår miljö och 

kvalitetspolicy, samt 
vårt arbete med  

effektivisering finner 
du på webben.

DIGITALISERING 
Fokus på kundresan,  
ökad effektivitet och  
flexibilitet. 

Vi vill bespara dig tid och inte minst 
pengar. På vår webbsida kan du ta del 
av all information kring produkten. Du 
kan enkelt spara en pågående order 
och fortsätta senare. Du kan spara eller 
skriva ut information i PDF-format och du 
tar automatiskt del av den prislista som 
är aktuell för just ditt företag när du är 
inloggad. Välkommen in på webben!  


