
DISTRIBUTION

ROAD FREIGHT

NATIONAL DISTRIBUTION - 97 14 12 00

LOGISTIK LØSNINGER - 97 14 51 00

IMPORT/EKSPORT - 97 14 88 00
Sand Road Freight er et international transport- og speditionsfirma, der varetager bilfragt i hele Vest og

Østeuropa. Via vores danske og europæiske agenter/samarbejdspartnere har vi et veludbygget og
velfungerende netværk, med mange års erfaring indenfor transport og spedition.

www.sandgroup.dk

EU Transporter
Skandinavien, Østeuropa
Ekspres forsendelser, Intrastat, Fortoldninger
Sø- og luftfragt
Speciale i tæppetransporter
Online bookinger, EDI løsninger/overførsel

110.000 kvm logistikcenter, kontorhotel
Pick pack, pluk, hængende konfektion, forsendelse
Kvalitetssetup, konkurrencedygtige priser
Kort/langtidsopbevaring, ad hoch opgaver
Messespeditør, Messespedition, Kontor i MCH, 
truck, af/pålæsning, transporter

Dag til dag leveringer i hele Danmark
Egne chaufførledsagede biler med hyd. løftebagsmæk
Nyt moderne distributionscenter - kontor - edb
Online booking/EDI overførsel
Landsdækkende rutenet, 70-80% leveres med egne biler
Konkurrencedygtige priser - terminsleveringer

Over 100.000 kvmLAGERhOTELOutsourcing, variable omkostninger, 

15-30% besparelser på driftenFå et uforpligtende tilbud!

KONTORhOTEL

Vi råder over 2000 kvm kontorer, vi har 

også plads til jeres virksomhed! 

Bo hvor der er medarbejdere til at tage 

imod dine ordre, pakke, og videresende!

Få et uforpligtende tilbud!
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velfungerende netværk, med mange års erfaring indenfor transport og spedition.

NATIONAL DISTRIBUTION - 97 14 12 00

LOGISTIK LØSNINGER - 97 14 51 00

IMPORT/EKSPORT - 97 14 88 00

   Dag til dag leveringer i hele Danmark
   Egne chaufførledsagede biler med hyd. løftebagsmæk
   Nyt moderne distributionscenter - kontor - edb
   Online booking/EDI overførsel
   Landsdækkende rutenet, 70-80% leveres med egne biler
   Konkurrencedygtige priser - terminsleveringer

   110.000 kvm logistikcenter, kontorhotel
   Pick pack, pluk, hængende konfektion, forsendelse
   Kvalitetssetup, konkurrencedygtige priser
   Kort/langtidsopbevaring, ad hoch opgaver
   Messespeditør, Messespedition, Kontor i MCH,

      truck, af/pålæsning, transporter

   EU Transporter
   Skandinavien, Østeuropa
   Ekspres forsendelser, Intrastat, Fortoldninger
   Sø- og luftfragt
   Speciale i tæppetransporter
   Online bookinger, EDI løsninger/overførsel
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KONTOR HOTEL
Vi råder over 2000 kvm kontorer, vi har

også plads til jeres virksomhed!

Bo hvor der er medarbejdere til at tage

imod dine ordre, pakke, og videresende!

Få et uforpligtende tilbud!

Over 100.000 kvm

LAGER HOTEL

Outsourcing, variable omkostninger,

15-30% besparelser på driften

Få et uforpligtende tilbud!

National distribution – transporter i Danmark

Konkurrence dygtige priser,

Smal organisation

Kunden i centrum

Fast kontaktperson

SAND GROUP
takker alle kunder

og leverandører for et 
godt samarbejde i 2015!

Vi ønsker alle en 
glædelig jul samt 

et godt nytår!


