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Duri Svenska AB marknadsför 
produkter till två

 

huvudkundgrupper, 
Golvproffs och Återförsäljare inom gör-

 

det-själv-sektorn. Duri delar upp 
produktsortimentet i två

 

affärsområden:

 

Duri Proffs 
Inom affärsområdet Duri Proffs är

 

Duris

 

kunder 
professionella golventreprenörer och golvslipare 
som installerar, renoverar och underhåller olika 
slags golvmaterial. Företaget har ett av Europas 
största sortiment med golvprofiler, verktyg, 
maskiner och ytbehandlingsprodukter för 
golvproffs. Sortimentet består till största delen av 
agenturer samt produkter med egen design och 
utveckling.

Duri Hemma

 

Inom affärsområdet Duri Hemma är

 

Duris

 

kunder 
återförsäljare inom främst gör-det-själv-sektorn och 
återfinns i bygg-, färg-

 

och golvfackhandeln. 
Det finns två

 

huvudsortiment inom Duri Hemma. Ett 
sortiment med interiörprodukter för Golv, t ex 
golvprofiler, trapprenovering och 
golvslipningskonceptet Woodcenter. 
Golvsortimentet för gör-det-självaren

 

är en naturlig 
utveckling av företagets 40-åriga proffserfarenhet.

Duri har även ett omfattande sortiment med 
interiörprodukter för Vägg, t ex valv & portaler, 
dörrfönster, elementskydd, fönsterbänkar och 
konsoler. Inom Duri Hemma satsas hårt på

 

hög 
kvalitet, säljande förpackningar,

 

säljhjälpmedel, 
egen design och utveckling med fokus på

 

enkla och 
smarta löningar för gör-det-självaren.

 

Över 85 % av företagets försäljning utgörs av egna 
varumärken eller exklusiva agenturer.

 

Duris

 

huvudmarknad är Sverige. Företaget har dock en 
omfattande export till

 

bl

 

a Skandinavien, Baltikum, 
Polen och Tjeckien.

 

Duri lagerför ca 5.500 artiklar, omsätter drygt 130 
MSEK och har strax under 40 anställda. 
Huvudkontor och lager ligger i Mölndal. Företaget 
har även proffsbutiker i Mölndal och Stockholm.

 

Duri Svenska AB ingår i

 

Inwidokoncernen.

 

Inwidos 
affärside

 

är att erbjuda kunder ett komplett utbud 
av fönster och dörrar som distribueras via 
återförsäljare, byggföretag och

 

husföretag

 

i Norden 
samt i ett urval av övriga europeiska länder.

 

Inwido

 

omsätter totalt ca 5 mdr och har ca 3 800 anställda. 
I Sverige är

 

Inwido marknadsledare

 

med 
varumärken som t ex Elitfönster, Allmogefönster, 
Fönsterinstallatören, Hajom, Diplomatdörren och 
Snickar-Per. Ägare till

 

Inwido

 

AB är svenska 
börsnoterade Ratos.

ALLT FÖR ALLA GOLV!
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