


Onninen – virksomhet i 8 land 

 

 

Familieeiet selskap stiftet i 1913, 

fram til 2016 

  

2800 medarbeidere i konsernet 

 

Onninen Group total omsetning   

 2015: EUR 1,6 milliarder 

 

150 utsalgsteder i Finland,   

 Sverige, Russland, Baltikum, 

 Polen og Norge  

 

Totalomsetning i Norge i 2015 

          var 2.4mrd NOK 

 

 2011 også innen VVS 

2016 også med VA 

 

Landsdekkende distribusjon 

2 distribusjonssentre i Norge 

 

Mer enn 350 medarbeidere 

 

 



3 

kesko og 

onninen 



Bred kompetanse og leveranser til  

alle deler av bygg og 

anleggsmarkedet 

Elektro                     VVS                             Høyspent                   MOG                   Entreprenør 
Samferdsel 



Elektro 

Total produktrange innenfor Elektro 
- Sterkstrøm 
- Svakstrøm 
- Høyspent 
- Komplett range elektro til vei og 
      bane 
 



VVS 

VVS Startet i 2011 i Norge 
- Komplett range lagerført på Berger 
- VVS tilgjengelig med egen Nettbutikk 
- Det vi ikke har det skaffer vi! 



VA +  Geotextiler 

VA startet 1.1.2016 
- Samarbeid med de største leverandører 
- Lagerført grunnsortiment på Berger 



Egne merkevarer  

- god kvalitet til riktig pris 

 

 

 

Førsteklasses installasjonsmateriell, verktøy og sikkerhetsustyr tilgjengelig på Onnshop og i våre Expressbutikker. 



Tjenester 

Onninen kan tilby følgende løsninger 
- Containerutleie, tomme eller pakkede, med verktøy 
- Leasing av spesialverktøy 
- Spesialleveranser med Kranbil 
- Onn site logistikk 
- Mellomlagring 
- Effektiv returløsning 
- Utleie bemanning 
- Onninenskolen, ALT av kurs 
- Eksport 

 



Tjenester 

Eksempel tjeneste fra Onninen 
 

VMI lager on site 

Veldig 
populært blant 
våre kunder 



ONNINEN 
ANLEGGS

PLASS 

EKSEMPEL FORENKLET LEVERING  
• SLUSING AV VARER 
• MELLOMLAGRING  
• SAMPAKKING 
• PROSJEKTPAKKING 
• JIT LEVERING 
• SPESIALLEVERANSER 

Leverandør 1 

Leverandør 2 

Leverandør 3 

Leverandør 4 



  

Narvik 

DC Centre - Narvik 

 

• Distribusjon fra DC Berger og 

DC Narvik 

 

• 50 utgående ruter fra Berger hver 

kveld leverer til kunder fra 

Kristiansand til Namsos over natt. 

 

• Distribusjon fra DC i Narvik dekker 

kunder fra Bodø til Alta over natt. 

 

• Resten av landet dekkes dag 2- 3. 

 

 

 

Vår distribusjon, din vei til markedet 

DC Centre – Berger HQ 

 

BR SCT 2015 Express.xlsx


Onninen Berger 



Auto Store 

• 24 roboter som sjelden tar pauser og ikke forholder seg til 

normal arbeidstid. 

 

• Antall bin (lagerplasser)  27 500 

• Produkter                                   ≈  14 000 

• Ordrelinjer, gjennomsnitt             4 100 pr. dag 

       

 

 

 

 

 

 

Onninen AS, Distribusjonssenter Berger 

Logistikk – DC Berger, 
effektiv distribusjon av dine produkter 



Onninens nettbutikk Onnshop 



Onnshop, raskt og enkelt! 

• Fullskala informasjons- og bestillingssystem for mobil, pads, osv og web  

• Online kundeservice 

• Mer enn 140.000 produkter på elektro 

• Kan settes opp etter kundens ønske med tanke på preferert materiell 

• Kontinuerlig oppdatert med de nyeste produktene  

 

NB – POLSK ONNSHOP 



Onnshop, raskt og enkelt! 

www.onnshop.no 

NB – POLSK ONNSHOP 



• Moderne og oversiktlige 

butikker med høy 

kompetanse og bredt 

sortiment. 

21 Onninen Express 

+ 5 Megastores  



Hvem er vi 

• Vi er ganske alminnelige fagentusiaster 

• Høyt fokus på best mulig kundeopplevelse 

• Tett oppfølging av våre kunder 

• Er ute i «felten» fra tid til annen 

 



Kundesupport  

og vakttelefon 24/7 



                   TAKK FOR MEG 


