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Du kender allerede lidt til Brødrene 
Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, 
at du kan få endnu mere ud af os. 
Derfor vil vi gerne fortælle dig lidt 
om, hvordan du kan bruge Brødrene 
Dahl i din hverdag.

Vi ser frem til at blive din leverandør 
og partner. Og vi lover at handle 
samvittighedsfuldt, hurtigt og med 
dine interesser for øje.

Hvordan får du mere at vide om på 
de følgende sider.

Få endnu mere ud af os

Vi er store nok til at hjælpe alle



Dine fordele i en nøddeskal 
Her kan du se et overblik over nogle af 
de fordele, vi bygger vores styrke på. 
Læs mere om dem på de næste sider. 
Og brug dem i din hverdag.

− 52 butikker landet over

− Branchens bredeste 
 produktudvalg – også i 
 værktøj

− Lej udstyr 

− Effektiv levering – fra dag 
 til dag

− Faste chauffører

− Nem bestilling på nettet

− Spar tid med online ordre- 
 og projekthåndtering

− Lad Brødrene Dahl være 
 dit udstillingsvindue

− Få viden og rådgivning

− Praktisk hjælp til tegning, 
 materialespecifikation
 og tilbudsgivning

− Udvid dine forretnings
 muligheder med kurser 
 og uddannelse

− Nyd godt af 144 års erfaring

Vi er der for dig
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Vi er store nok til at hjælpe alle



Brødrene Dahl har 52 butikker fordelt 
over hele Danmark. Der er altid en 
butik i nærheden af dig – og dit kon-
tonummer gælder i alle butikker, så du 
også kan handle hurtigt, når projek-
terne tager dig på langfart.  

52 butikker med alt, du behøver 
Brødrene Dahl er totalleverandør af 
varer til VVS, entreprenørvirksom-
hed, klima (dvs. ventilation og nye, 
miljøvenlige varmeløsninger), vand-
forsyning og rør/ventiler til industri-
virksomheder. 

Vores sortiment er branchens brede-
ste. Vi har de førende mærkevarer, og 

vi er også store nok til at få produceret 
vores egne produktserier. Alt sammen 
med det helt rette forhold mellem pris 
og kvalitet

Vi ved, hvad du bruger mest
Vi har altid de varer, som efterspørges 
mest, på lager.  Dem kan du hente 
med det samme eller få leveret fra dag 
til dag. Specialvarerne skaffer vi også 
hurtigt og effektivt.

Vælg fra branchens bredeste 
sortiment inden for:
− Værktøj
− VVS
− Entreprenørprodukter

− Vand i jord
− Rør 
− Fjernvarme
− Gas
− Ventiler
− Ventilation
− Klima 
− Alternativ energi

Se hele sortimentet på bd.dk
Vi leverer ikke kun alt til byggeriet. Vi 
kan også klare alt fra dine medarbej-
deres håndværktøj til deres sikker-
hedssko – og kaffen og rengørings-
midlerne til kontoret. 
Se hele sortimentet på bd.dk.

Du kan besøge Brødrene Dahl overalt

Det, du behøver. Der hvor du er.



Nogle opgaver kræver udstyr, det 
ikke kan betale sig for dig at købe. 
Hos Brødrene Dahl kan du leje et 
bredt udvalg af udstyr inden for:  

− Press-værktøj
− Diamantboremaskiner og 
 boremateriel
− Kapmaskiner og save
− Affugtere

− Bore- og mejselhammere
− Rengøringsudrustning
− Svejseværker til PVC og stål
− Pumpemateriel
− Rullestilladser

Fortæl os, hvad du skal lave. 
Så hjælper vi gerne med at leje 
dig det, du skal bruge.

Lej dig til det rette udstyr
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Det, du behøver. Der hvor du er.

Du kan også bestille direkte på bd.dk.



Effektiv levering er noget af det, der 
gør den allerstørste forskel i vores 
kunders hverdag. Du kan få dine 
varer leveret til din forretning el-
ler byggeplads fra dag til dag. Og vi 
bruger vores egen flåde af biler og 
chauffører, så vi tager ansvaret hele 
vejen ud til din dør.

Dag-til dag-levering
Bestil dine varer inden 16.30 (inden 
17.30, hvis du bestiller på bd.dk) – 
og få dem leveret på den ønskede 
adresse næste dag 

Natlevering
Med natlevering kan du være sikker 
på at have dine varer inden kl. 7.00 
næste morgen.

Faste chauffører   
Vi bruger de samme chauffører til be-
stemte ruter. De kender deres lokal-
område, så de skal nok finde dig og 
din byggeplads. De ved også, hvor 
lang tid det tager at komme fra A til 
B. Derfor kan du regne med dem.

Samlet levering  
 Vi ved, det kan være irriterende – og 
dyrt – at skulle vente på flere del-

leverancer. Vi kan sørge for, at du får 
hele din bestilling på én gang. Og du 
kan jo få det du har brug for hos os...

Bestil i dag. Få det i morgen.

Vi leverer varen

Hvordan kan vi sørge for så hurtig og effektiv levering? 
Det kan vi, fordi vi har 144 års erfaring. Fordi vi er de 
største på markedet. Og fordi vi sørger for, at vores logis-
tikcenter og teknologi hele tiden er først med det nye. Alt-
sammen fordi vi ved, hvor vigtigt det er for dig at få dine 
varer, når du skal bruge dem.

Derfor har Brødrene Dahl Danmarks største og mest 
avancerede logistikcenter. Vi ved hele tiden præcis, hvad 
vi har, hvad der er bestilt og hvor det skal hen.  Så vi kan 
sørge for sikker levering til dig og dine projekter. 



Vores e-handelsbutik på bd.dk er 
udnævnt som Danmark bedste e-
handelsportal til professionelt brug. 
BDnet er nemlig ikke bare en netbutik. 
Det er også et nyttigt værktøj i virk-
somhedens daglige administration: 
Her får du et komplet overblik ét sted.

Dine fordele ved branchens bedste 
nethandelssystem:
− Nem bestilling
− Let produktsøgning
− Projektstyring
− Få overblik over relevante nyheder
− Elektronisk fakturaoverførsel / 
 prisopdateringer

− Favoritlister
− Se hele din historik (ordrer, 
 fakturaer og vareforbrug)
− Download priser, fakturaer 
 og rabatfiler
− Download materiale om dine 
 bestillinger
− Find kontooplysninger – bl.a. 
 kontoudtog og månedsopgørelser

Spar tid i hverdagen
Ved at købe ind på bd.dk sparer du og 
dine medarbejdere tid i hverdagen. 
Du får nemmere ved at planlægge 
dine projekter. Du kan checke, om de 
varer, du skal bruge, er på lager – og 

selv bestemme, hvor og hvornår du 
vil have dem leveret. Du kan hurtigt 
se alt om, hvad du har købt hos os. Du 
kan hente prisfiler osv. til dit økono-
misystem. Og meget mere.  

Nem handel på nettet

Vi leverer varen
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Hos Brødrene Dahl vil vi gerne un-
derstøtte dit daglige arbejde. Derfor 
kan du frit tage dine kunder – både 
boligejere og virksomheder – med 
til vores faciliteter, så de kan se alle 
deres muligheder flot præsenteret.

Bad & Design er også dit 
udstillingsvindue
Bad & Design-butikkerne er dit udstil-
lingsvindue til de private kunder. Her 
kan du se Danmarks største udvalg 
i sanitet og møbler til badeværelser i 
smukke, rummelige lokaler. Vi udstil-
ler produkter fra de førende mærke-

vareleverandører – og vi hjælper 
boligejerne med at tegne deres nye 
badeværelse.  
Tag dine kunder med til en af vores 
8 Bad & Design forretninger – eller 
send dem på en inspirationstur på 
egen hånd. Vi skal nok fortælle dem, 
hvad du kan gøre for dem.

Tag dine kunder med

Vores viden er din viden



I Klimacenteret i Horsens finder du 
alle de moderne klimateknologier: 
Ventilation, varmepumper, solvarme-
anlæg, osv. Anlæggene er i drift, så 
man får en helt præcis fornemmelse 
for, hvordan de virker. Og hvordan de 
passer ind i brugerens hverdag. 

Alle er velkomne
Kom selv – eller tag dine kunder med 
på et besøg. Vi hjælper gerne med en 
rundvisning. Vi hjælper også gerne 
med at regne ud, hvor meget dine 
kunder kan spare med et nyt anlæg. 

Som du naturligvis installerer. 

Få hjælp til tilbudsmaterialet
Klimacenteret kan også hjælpe dig 
med at lave professionelt tilbuds-
materiale – f.eks. tegninger, materi-
alespecifikationer, projektspecifika-
tioner og udprint i stor størrelse.

Lad et kursus åbne nye døre
Klimacenteret har et kursusprogram, 
hvor du og dine medarbejdere kan 
få alt at vide om de seneste ventila-
tions- og varmeløsninger (jordvarme, 

solvarme osv.). I får mulighed for at 
arbejde med systemerne i funktion, 
og I bliver rustet til omgående at gå i 
gang med at udnytte nye forretnings-
muligheder.

Klimacenteret: Dit showroom 
for fremtidens teknologi

Vores viden er din viden
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Brødrene Dahl har masser af specialister, 
der kan give dig råd om alt inden for:
− VVS
− VA
− Klima
− Rør og Ventiler
− Bad & Design
− Vandkompetence
− Værktøj

Spørg i butikken
Nogle af specialisterne sidder i bu-
tikkerne. Spørg f.eks. efter din lokale 
klimaambassadør, hvis du gerne vil 
vide mere om moderne, miljørigtige 
ventilations- og varmesystemer.

Kontakt vores Centre
Vi har eksperter siddende i vores Kli-
macenter og Vandkompetencecenter. 
Dem kan du besøge eller ringe til, når 
du har spørgsmål om lovgivning, pro-
jekter, ny teknologi osv. 

Klimacenteret
Grønlandsvej 16, 8700 Horsens, 
tlf. 76 26 56 40
Vandkompetencecenteret
Møllevangs Allé 144, 8200 Århus N, 
tlf. 70 23 22 52

Tag specialisten med på kundebesøg
Nogle specialister kører rundt i landet 

og kommer gerne ud til dig. Brug dem 
f.eks. til at tage med ud til dine kunder 
og fortælle om de forskellige tekniske 
muligheder. Du får lavet et toppro-
fessionelt salgsarbejde med minimal 
indsats. Og kunden bestiller den helt 
rigtige løsning hos dig.
 

Viden nu                - og før
Mere om eksperthjælp

Du kan altid spørge. 
Så sender vi dig videre 

til den helt rette



Brødrene Dahl  hed Niels Peter og 
William. De fik ideen til deres for-
retning i 1866, og i dag er Brødrene 
Dahl Danmarks største grossist ind-
en for VVS, vand og afløb, værktøj 
samt klimaløsninger til håndværkere 
i byggeindustrien. 

Vi har set, at ny viden nytter
Gennem tiden har Brødrene Dahl 
ført an, når ny teknologi er kom-
met til Danmark. Vi har været med 
til at give alle – både branchen og 
kunderne – nye muligheder, der nu 
synes helt naturlige. Vores frem-
synede og loyale kunder har været 
med til at bekræfte os i, at det er 
rigtigt at bevæge sig fremad. Og at 
dele sin viden med andre. 

Vi arbejder for hele branchen
Også i fremtiden vil Brødrene Dahl 
bruge sin styrke til at hjælpe hele 

branchen videre. F.eks. ved at gøre 
det let at arbejde med ny, ener-
gibesparende opvarmning. Ved at 
tilbyde uddannelse i klimavenlig tek-
nologi. Og ved at få dit daglige arbej-
de til at glide effektivt.

Vi håber, vi har vist dig, at Brødrene 
Dahl kan gøre meget for dig. Og at 
du roligt kan bruge os i hverdagen, 
for din forretning er vigtig for os. Vi 
skal nok passe godt på den.

Branchens førende gennem 144 år
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Viden nu                - og før



Brødrene Dahl er Danmarks største VVS-grossist. 
Virksomheden er specialiseret i produkter og råd-
givning inden for VVS, vand & afløb, værktøj, rør 
& ventiler samt klimaløsninger. Brødrene Dahl er 
kompetenceleverandør og har 52 butikker spredt 
over hele landet samt 8 Bad & Design forretnin-
ger. Desuden har Brødrene Dahl et klimacenter i 
Horsens, hvor VVS-installatørerne uddanner sig i 
de nyeste klimateknologier. Brødrene Dahl indgår 
sammen med byggemarkedskæden Optimera, 
rørvirksomheden Heradan og ventilationsprodu-
centen Øland i Saint-Gobain koncernen, der er en 
af verdens største industrikoncerner med aktivi-
teter inden for udvikling, produktion og distribu-
tion af byggematerialer, glas og andre specialpro-
dukter. Der er flere oplysninger om Brødrene Dahl 
på www.bd.dk. 

Hos Brødrene Dahl er vi blandt de førende på vores felt. 
Det forpligter. Vi skal hele tiden leve op til vores egne høje 
kvalitetskrav – både i de produkter, vi forhandler, og i den 
måde, vi leverer dem til dig på. Derfor kan du stole på, at vi 
gør os umage. Hver dag.

Samtidig vil vi gerne dele ud af vores viden. Være med til 
at udvikle din forretning. Og gøre fremtidens bedste og 
reneste teknologier let tilgængelige i Danmark. Her kan du 
læse om, hvilke fordele, du kan få ved at bruge Brødrene 
Dahl i hverdagen. Både nu og når din forretning skal vokse.

Brødrene Dahl
Park Alle 370
2605 Brøndby
Tlf.: 48 78 40 00

Vores styrke er din fordel


