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Brødrene Dahl AS – hva kan vi bidra med?

• Kvalitet
• Varer – 100 års perspektiv
• Tjenester – sikre leveranser, opplæring 
• Kompetanse
• Kurs og seminarer
• Sette fokus på viktige oppgaver
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BRØDRENE DAHL AS
- Et norsk selskap i
Saint-Gobain familien
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Saint-Gobain – vår eier
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Visjonen

Gjennom effektiv tilgang på varer, system og
informasjon, skal vi bidra til økt verdiskapning i 
de bransjer hvor vi er involvert.

Målet
Ledende i de bransjer vi er involvert i
BD skal være den ledende, tekniske handels-
bedriften i Norge.
Virksomheten skal være konsentrert om VVS/
VA/Industri og andre nærliggende, tekniske
fagområder.

Vi skal gjøre hverdagen enklere for kunden
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Landsdekkende virksomhet Møre og Romsdal
Ålesund, Color Line Stadion,
Kristiansund, Molde

Trøndelag
Trondheim, Lade, Namsos, 
Steinkjer, Stjørdal, Verdal

Nordland
Mo i Rana, Sandnessjøen,
Bodø, Mosjøen, Narvik,
Svolvær

Troms
Tromsø, Harstad

Finnmark
Alta, Hammerfest

Telemark
Skien

Agder
Kristiansand, Arendal,
Flekkefjord

Rogaland
Stavanger (2), Haugesund

Hordaland
Bergen, Kanalveien,
Nyborg, Stord

Sogn og Fjordane
Førde, Sogndal, 
Nordfjordeid, Dale

Østfold/Follo
Fredrikstad, Moss

Oslo/Akershus
Bryn, Torshov, Strømmen, 
Jessheim, Asker, Skøyen, 
Bærum, Ski, Bjørndal

Hedmark
Hamar, Kongsvinger

Oppland
Gjøvik, Lillehammer

Buskerud
Drammen, Gol

Vestfold
Tønsberg, 
Larvik
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Sentrallager – Langhus 2012
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Vann og avløp
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Vannkraft
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Trafikksikring

http://www.lattix.net/eway/default.aspx?pid=273&trg=Main_5862&Main_5862=5878:18269::0:6017:1:::0:0
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Elektroniske løsninger
i alle deler av virksomheten
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Miljøengasjement
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Stort spekter på vareutvalg og kompetanse
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Armatur vannverk
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Prefabrikering i syrefast/rustfritt
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UV-anlegg / vannrensing
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Vannmålere
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Levering av spesialventiler
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Varemottak rørlast fra Polen
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Kontroll av rørenes transportsituasjon
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Kontroll av sertifisering på løftestropper
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Kontrollert lossing/lasting
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Riktig utstyr til kontrollert lossing
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Sikker transport
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Opplagring på opparbeidet riggområde
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Organisere mottak duktile rør
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Kontroll av rør på riggplass
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Befaring sammen med byggherre
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Monteringskurs på byggplassen
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Levering/montering av sjøledning
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Levering av betonglodd - monteringskurs
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Kurs i El-muffesveising i Brønnøysund
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Konferanser sentralt …..
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…….og lokalt
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Brødrene Dahls bidrag til VA bransjen
• Kvalitet og bredde i vareutvalg
• Kvalitet i behandling av leveranser – mottak – kontroll – transport 

– lagring. Logistikk og samordning.
• Kvalitet i opplæring av utførende entreprenør ved behov
• Verdiskaping igjennom kurs og konferanser
• Verdiskaping ved bereising – møter kunden ”hjemme”
• Kvalitet på medarbeidere



www.dahl.no

Takk for oppmerksomheten – vi sees.
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