
Velkommen til

DET NYE
G. FUNDER 
Nu med et af markedets største sortimenter  
til byggemarkeder og detailhandel



Velkommen til det nye G. Funder
Vi er nu fusioneret med LM Unitrade, et 
datter  selskab i Lemvigh-Müller-koncer-
nen. Lemvigh-Müller er Danmarks største 
stål- og teknikgrossist. Vi står dermed på 
skuldrene af en århundrede lang historie 
og hyldemeter efter hylde meter af de 
bedste og mest populære brands.

G. Funder fortsætter som selvstændigt 
selskab, så meget vil være det samme: 
vores navn, logo, medarbejdere og 
kunde service.

Selv om vi nu er større, stærkere og mere 
strøm linet, har vi fortsat fokus på vores 
kunders forskellige behov, store som 
små. Du vil derfor møde en endnu mere 
solid og attraktiv samarbejdspartner og 
opleve en række fordele:

Samlet adgang til kæmpe sortiment
Først og fremmest bliver G. Funders 
store sortiment til byggemarkeder og 
detailhandel markant udvidet.

Du får nu adgang til 350.000 mærkevarer 
og egne mærker i et kæmpe katalog af 
produkter inden for vvs og varme, el og 
belysning, værktøj og maskiner, befæstel-
se, reb, malergrej, spray, rengøring, tov og 
snor, koste, pensler, søm og skruer. Kort 
og godt markedets største samlede ud-
valg til gør det selv-segmentet, tømmer-
handler, detailhandlen m.fl.

Du kan altså samle dine indkøb hos én 
leverandør og spare tid og håndterings-
omkostninger med færre leverancer og 
mindre administration. 

Strømlinet organisation
Det nye G. Funder kan tilbyde markedets 
mest velsmurte logistikmaskine. Organi-
sationens mere end 1.300 medarbejdere 
sørger hver dag for, at varer fra tusind-
vis af producenter bliver samlet, pakket 
og leveret på mindre end 24 timer i hele 
Danmark. Du kan vide dig sikker på, at 
vi altid leverer varen på rette tid og sted.



Et stærkt team
G. Funders folk er et stærkt team med erfaring og 
knowhow på gør det selv-markedet. Vi giver dig 
professionel rådgivning og løsninger, der virker. 
Se her, hvem du kan kontakte:

Per Vestergaard
Salgs- og eksportchef
pv@gfunder.dk
tlf. 2087 2683

Jan Jespersen
Salgskonsulent
Nord og midtjylland
jjes@gfunder.dk
tlf. 2942 4854

Rasmus Nielsen
Salgskonsulent, 
Sydjylland og Fyn
ratn@gfunder.dk
tlf. 2269 8735

Bo Kundal Christensen
Salgskonsulent (mercer)
Jylland og Fyn
bokc@gfunder.dk
tlf. 5172 0078

Kenneth Terry Parbo
Salgskonsulent
Sjælland 
ketl@gfunder.dk
tlf. 4038 3228

Kenneth Svensson
Salgskonsulent (mercer)
Sjælland 
kesv@gfunder.dk
tlf. 5172 0079

Flemming Bidmann
Adm. direktør (salg)
flbi@gfunder.dk
tlf. 2174 1340

Egil Moesgaard
Key Account Manager  
VVS
egmo@gfunder.dk
tlf. 2328 5561

Ivan Poulsen
Key Account Manager  
VTA (værktøj & tekniske art.)
ivpo@gfunder.dk
tlf. 2135 4640

Ole Knudsen
Account Manager  
VTA (værktøj & tekniske art.)
ok@gfunder.dk
tlf. 4053 5631

Ansættelse på vej ...
Key Account Manager  
El

Internt salg 
Tlf. 7643 6666 

Mette Rerup
Teamleder Internt salg
metr@gfunder.dk

Jeff  Rudbech
Internt salg
jrud@gfunder.dk

Lene Perregaard-Bitsch
Internt salg
lpb@gfunder.dk

Carsten Skjønnemann 
Hansen
Internt salg
cskh@gfunder.dk

Ulla Kristensen
Internt salg
uk@gfunder.dk

Dorthe Kempf
Internt salg
db@gfunder.dk

Ordrebestilling via EDI og mail
Du har mulighed for at lægge dine ordrer 
via EDI. Alternativt kan du sende din 
bestilling via mail på salg@gfunder.dk

Til 
opslags-

tavlen



G. FUNDER A/S
Nordager 3
6000 Kolding

+45 76 43 66 66
salg@gfunder.dk

CVR: 36 86 81 12

Glæd dig til fremtiden
Inden længe vil virksomheden Elworks blive 
en del af familien. Dermed får vi det stærkeste 
setup og kan tilbyde den bredeste, samlede 
pakke af produkter til byggemarkeder og 
detailhandelen.


