
HISTORIA
Junckers Industrier A/S är en av Europas största tillverkare av massiva trägolv och Danmarks 
största timmerindustri som sysselsätter mer än 450 personer över hela världen. Företagets 
främsta målsättning är att tillverka produkter av högsta kvalitet utifrån en ständig dialog 
med våra arkitekter, byggföretag, entreprenörer och ägare. Tack vare det nära samarbetet 
med branschkunniga kan Junckers behålla sin position som Europas ledande leverantör.

VAD STÅR JUNCKERS FÖR?
✔	 Historia – Junckers har funnits på golvmarknaden i mer än 80 år.
✔ Hör kvalité  – Junckers golv har överlägsna tekniska egenskaper, bibehåller sin vackra  
 yta med en extremt lång livslängd.
✔ Kundskap – Junckers har ett globalt team av experter, som täcker alla aspekter  
 av produkter och golvlösningar. De stöttar Junckers kunder gällande design,   
 planläggning,  installation reperation samt underhåll
✔ Kreativitet – Junckers skapar exceptionella rum tillsammans med våra kunder genom  
 form, funktion, färg samt bruk av våra golv
✔ Certifierat råmaterial – Junckers ställer stora krav på att råvaran är lovligt fällda träd.  
 C.a  2/3 av rå träet är FSC- och/eller PEFC-certifierat. Junckers mål är att öka antalet  
 certifierade leverantörer.
✔ Global närvaru – Junckers har 6 helägda dotterbolag samt mer än 30    
 samarbetspartner runt om i världen
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MASSIVA TRÄGOLV
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CREATING EXCEPTIONAL SPACES JUNCKERS.SE



Jesper Apel
Distriktchef
Stockholm - Mellan Sverige 
Mobil 0731-42 62 22
jal@junckers.com

Fredrik Andersson
Distriktchef
Götborg - Västra Sverige
Mobil 0731-42 62 21
fra@junckers.com

Michael Ågren
Försäljningschef
Mobil 070-861 95 55
mgr@junckers.com

CREATING EXCEPTIONAL SPACES

KONTAKT OSS

VAD FÅR DU, NÄR DU ARBETAR SAMMAN MED JUNCKERS?
✔ Junckers produkter håller extremt hög kvalité, det märks på känslan samt ljudet  
 när man går
✔ Junckers stärker ert varumärke med våra designlösningar
✔ Junckers erbjuder flexibilitet gällande färg, form och uttryck, som kan anpassas   
 ert varumärke
✔ Junckers har en stark global närvaru - vi är, där du är
✔ Junckers erbjuder hög servicegrad samt support innan, under och efter   
 installationen
✔ Juncker tillhandahåller ett brett sortiment av underhållsprodukter
✔ Junkers alla produkter har extremt lång livslängd, och ger en möjlighet att  
 Att designa om golven under resans gång

För ytterligare information se www.junckers.se eller sänd ett mail till 
info@junckers.dk. Det går även bra att kontakta vår kundtjänst på 08-6445200
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