UDSTYR
TIL SKOV, NATUR
OG OUTDOOR

DIN PARTNER

I det grønne

Siden 1950 har Dansk Skovkontor været
leverandør af en bred vifte af praktisk udstyr
til både skov, natur og outdoor. Det er vigtigt
at have udstyret i orden – hos os finder du
kvalitetsudstyr, som du kan stole på!

1950
Skovbrugets Handelskontor
etableres

1986
Virksomheden flytter fra
Næstved til Sorø

1998
Skovbrugets Handelskontor skifter navn til Dansk
Skovkontor og bliver datterselskab under Grube KG

VI HJÆLPER DIG MED AT TRÆKKE

i det rigtige arbejdstøj

Hos Dansk Skovkontor står vi altid klar med
kvalitetsrådgivning til både private og erhverv.
Uanset om du er på jagt efter en speciel
plantespade eller et par nye jagtstøvler, står vi
klar til at hjælpe dig med at finde det produkt,
som passer til dine behov.
Vores sortiment omfatter mere end 20.000
varenumre – og vi er leveringsdygtige i produkter til mange brancher. Vores kundekreds
er derfor lige så alsidig som vores varelager.
Vi leverer kvalitetsprodukter til blandt andet:
		Skovdistrikter
		Kommuner
		Anlægsgartnere
		Træplejere
		Entreprenører
		Boligselskaber
		Golfbaner
		Kirkegårde
		Landbrug
		Uddannelsessteder
		Forskning
		Miljøteknik
		Jagt

STÆRKT SAMARBEJDE

– Bedre service!

Siden 1998 har Dansk Skovkontor været et datterselskab under Grube KG, som i 2020 kunne
fejre 75-års jubilæum. Grube KG findes i mere end
11 forskellige lande i Europa og er Dansk Skovkontors hovedleverandør. Vores gode samarbejde
med Grube er med til at sikre hurtig service og et
stort udvalg af kvalitetsvarer til vores kunder.

2013
Der bygges om og bygges til:
Vi etablerer en ny, flot butik

2017
Dansk Skovkontor udvider
med stort udvalg online

Hos Dansk Skovkontor lagerfører vi mere
end 3000 gængse artikler i Danmark til øjeblikkelig forsendelse, mens vores store lager
i Tyskland muliggør et endnu større varekatalog, så du hos os altid kan finde det, du
mangler.

2021
Vi går i luften med en ny
flot hjemmeside

KOM OG KIG

med fingrene

Har du brug for at prøve din nye fiberpelsjakke
eller se udstyret i levende live før du køber? Så er
du velkommen i vores fysiske butik i Sorø!

Her står vores personale også klar til at
hjælpe dig, så vi finder den rigtige løsning for
dig.

VI LEVERER

i hele landet

Hos Dansk Skovkontor er det vigtigt for os, at vi
kan levere kvalitetsudstyr til hele landet. Vores
hjemmeside er derfor grundlaget for en sund forretning, hvorfra vi kan hjælpe og servicere private
og erhvervskunder med alt, hvad det grønne
hjerte begærer. Vi opdaterer og udvikler løbende
vores hjemmeside, for at sikre dig den bedst mulige oplevelse og det største udvalg.

KONTAKT

Dansk Skovkontor
Kalundborgvej 92, 4180 Sorø
Kundeservice tlf.: 5783 0110
www.dansk-skovkontor.dk

Discover our range of marking spray paint
for Timber.
SOPPEC FLUO MARKER,
STANDARD MARKER AND
STRONG MARKER.
Our aerosols are ideal in
many uses for professionals
in the wood sector.
www.technimanordic.com
@: order.nordic@technima.com
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Godkendt revisionsfirma
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