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Bästa kund

Starkare erbjudande när Kjells Arbetskläder
& Verktyg och Derome går samman
Den 1 juli 2020 blir Kjells Arbetskläder & Verktyg AB en del av Derome. Vi har träffat en
överenskommelse om att Derome köper Kjells Arbetskläder & Verktyg, eller Göteborgs
Arbetskläder som vi ofta kallas. Med detta brev vill vi hälsa dig varmt välkommen som kund hos
Derome.
Vi som driver Göteborgs Arbetskläder brinner för att förenkla din vardag med snabb och
personlig service. Vi har gedigen kompetens inom allt från verktyg, förnödenheter, arbetskläder,
profilkläder och arbetsskor. När vi blir en del av Derome kan vi erbjuda dig som kund ett ännu
bredare sortiment tillsammans med ett större tjänsteutbud, en mer utvecklad logistik, bättre
leveransservice och fler digitala verktyg som förenklar dina ärenden.
Derome drivs med samma värderingar som Göteborgs Arbetskläder har – att vara jordnära och
enkla att jobba med och att hålla hög kvalitet.
Sortiment och priser
Vi är övertygade om att lokal närvaro, spetskompetens, ett brett sortiment och branschens bästa
logistik är ett måste för att ge dig den allra bästa servicen.
Vi finns kvar på vår nuvarande adress med vår butik till den 1 mars 2021. Därefter flyttar vi till
Tagene där Derome nu håller på att bygga en ny bygg- och industrihandel. Vi ser fram emot att
tillsammans kunna erbjuda Göteborgs bästa kunskap inom arbetskläder och skyddsutrustning,
i kombination med ett brett utbud av järnvaror, förnödenheter för industrin, trävaror och
byggmaterial.
Du behåller priserna du har hos Göteborgs Arbetskläder idag. Du kommer även inom kort att
registreras som kund på Deromes 45 anläggningar. Det innebär att du framåt har dina kundunika
priser på alla våra bygg- och järnhandelsanläggningar från Tanumshede i norr till Ystad i söder.
Har du några frågor? Vänligen kontakta Peter Gustafsson på Derome, tel 0340-66 65 15 eller din
ordinarie säljare på Göteborgs Arbetskläder.
Vi hoppas att vi även i fortsättningen får ditt förtroende. Tillsammans når vi längre!
Med vänlig hälsning

Johan Winroth				
VD, Derome Byggvaror & Träteknik AB

