
Carl Ras KvikLager
- altid de rigtige varer - til rette tid



Nemmere og billigere

Du kender det helt sikkert: Når du står og skal bruge skruerne allermest, så er der ikke flere. Og det er det samme 
med de andre småting. Det er ikke bare frustrerende, det er også dyrt for både dig og dine kunder. I værste fald står hele 
projektet jo stille, mens du må af sted efter det, som mangler. Derfor tilbyder vi nu en professionel løsning, som sikrer et 
stort udvalg og overblik i hverdagen.

Fyld op med din telefon
Med en Carl Ras kvikLAGER-reol står de daglige forbrugsvarer altid klar på værkstedet eller på byggepladsen. På den måde 
sparer du en masse tid og besvær ligheder. Når du først har valgt, hvad du vil have på hylderne, sætter vi varer og streg koder 
op. Og når du skal fylde hylderne igen, scanner du bare stregkoderne med din mobil – så kommer de rigtige varer i rette tid 
tilbage på hylden.

Den velkendte service
Bestiller du en kvikLAGER-reol får du – udover en tidsbesparende løsning – også den velkendte Carl Ras-service . Med mere 
end 87 år i branchen kender vi den danske håndværkers hverdag. Og vi sørger for, at du får din helt egen unikke løsning. 



Vælg din helt egen løsning

1 I samarbejde med din Carl Ras-konsulent udvælger du et sortiment, der passer til dit behov.

2  Inden for 14 dage søger din konsulent for, at reolen bliver stillet op og fyldt med varer.

3  Din konsulent vil løbende følge op, så I sikre at der er fyldt op på reolen.

Scan og bestil via vores app Bestil fra carl-ras.dk Ring og bestil fra vores kundeservice

Vi har mere end 30.000 varer i vores sortiment. Du vælger selv, hvilke du vil have på din reol 
– og hvordan du helst vil bestille nye varer:

Ligegyldigt hvordan du bestiller, kan varerne leveres fra dag til dag på værkstedet, byggepladsen eller et 
helt tredje sted. Eller du kan selvfølgelig også hente dem i en af vores 18 butikker.



Se hvor let du bestiller 
på din smartphone

Scan stregkoden med vores app, så er varen på vej til dig.

STROXX topnøglesæt 1/4”, 
25 dele
30710305

STROXX fugepistol 
til patroner
49865930
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