
Med lång och gedigen 
 erfarenhet av livsmedelslogistik
tillför vi specialistkunskap
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Med vårt kunnande  
blir dina livsmedels
transporter optimala.

Varje transportsituation är unik.  
Det finns sällan färdiga lösningar 
som motsvarar de krav som ställs 
på en transport av livsmedel. 

Istället behöver man i varje enskilt 
fall ta hänsyn till en mängd faktorer 
så att godset hanteras på rätt sätt.

Vi hjälper dig att analysera din 
 situation, dina krav och dina behov. 
Med hjälp av vår erfarenhet, 
kompetens och kreativitet skräddar
syr vi sedan lösningen.

”Oavsett vad som krävs för just din 
 transport är vi vana vid att hitta den bästa 
och mest kostnadseffektiva lösningen”
Anna Jonsson, Livsmedelsspecialist på InfraNordic

InfraNordic är AEOcertifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk.
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Förossärvarjekundunik.
Därför kan vi också erbjuda  
unikt effektiva och kostnads
smarta logistiklösningar.

Det är inte alltid enkelt och lätt att importera livsmedel.  
Det finns mängder av regler man måste känna till.  
Regler som dessutom ofta förändras.

Detgällerattgörarättfrånbörjan.

Livsmedelstransporter är ofta komplexa, vilket ställer 
stora krav på noggrann planering. Detta är särskilt 
betydelsefullt när godset behöver transporteras kylt 
eller när tidskrav ställs på grund av produkternas 
hållbarhet. 

Som ett mindre, oberoende logistikföretag kan vi fritt 
välja de lösningar som bäst tillgodoser dina intressen.

Vi är vana vid alla typer av gods och hanterar allt ifrån 
kylt kött och fryst fisk till sammansatta produkter som 
konserver, såser och olika beredningar.

Fryst?
Kylt?

Torkat? 

Nötter? 

Grönsaker? 

Fi
sk

? 

Fågel? Kött? 
Frukt? Skaldjur? 
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Somspecialisterarbetarvi 
medlivsmedelvarjedag.

Det finns inget uppdrag som är för litet, för stort eller för 
svårt för vårt livsmedelsteam. Eftersom vi dagligen 
hanterar frågor kring livsmedelsimport finns en  kompetens 
och en kunskapsbank som är svår att slå.

Vi bokar och bevakar veterinärbesiktningar. Både för 
import och export.

Vi administrerar förtullningar av färsk frukt och grönsaker. 

Vi arrangerar kontroll från Växtskyddsinspektionen.

Vi har ett välutvecklat system för transport av kylteller
fryst gods i hela landet.

Vi har kontakt med fryshus över hela landet och kan boka 
leveranser av gods för lossning på fryshus eller lagra på 
fryshus, båda förtullatochoförtullat.

Vi kan plocka från lager på fryshus, där gods förtullas i 
Sverige eller transiteras till annat land.

Vi har kredit hos Tullverket som du kan utnyttja. Och du 
minskar din kapitalbindning.

regler
lagar

export 

import 

veterinärbesiktningar

växtskyddsinspektionen

kapitalbindning

kr
ed

it

boka

moms la
gr

a
fryshusförtulla

lossa

licenser
klassificering

kontroll

transitera
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Med gedigen erfarenhet av både lagring och 
 transport av livsmedel tillför vi specialistkunskap.

Till ditt förfogande har du alltid samma team som 
arbetar med dina uppdrag. En tätt sammansvetsad 
grupp som kan dina behov och önskemål.  
Hos oss vet du alltid vem du talar med. 
En specialist som kan livsmedel.

Dinlogistikpartnerförlivsmedel

Vårtpersonligaspecialistteam
stårtilldittförfogande

Med vårt sätt att jobba skapar vi hela tiden ökad effektivitet och lönsamhet 
för våra kunder. Välkommenattkontaktaoss om du vill veta mer om hur ni 
kan dra nytta av våra specialistkunskaper inom Livsmedelslogistik.

”Vinsten är minskad 
kapitalbindning och 
förbättrat likviditet.”

”Du har alltid samma 
kontakt person i ditt team”

”Utnyttja vår erfarenhet 
och gör rätt från början”

”För oss är kund
anpassade lösningar 
alltid ledstjärnan.”

Jennie Sörquist
Affärsutveckling
InfraNordic
031333 20 89

Lotta Ranefjärd
Livsmedelsspecialist
InfraNordic
031333 20 84

Anna Jonsson
Livsmedelsspecialist
InfraNordic
031333 27 81

Martin Boije
Livsmedelsspecialist
InfraNordic
031333 20 81
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InfraNordic startades det händelserika 
året 1968. Idag är vi ett högmodernt 
logistik företag anpassat efter dagens 
globaliserade och digitaliserade värld. 

Förossärvarjekundunik. Därför kan vi 
också erbjuda unikt effektiva och 
kostnads smarta logistiklösningar. Vi är ett 
familjeägt, fristående logistik företag i 
andra generationen med ett världs om
spännande nät av kvalificeradepartnersi
allalogistikled.

Våra kunder är både storföretag och 
 mindre företag i alla branscher. Genom 
vår oberoende ställning kan vi i alla delar 
fritt välja de lösningar som bäst tillgodoser 
varje kunds intressen.

Vierbjudertotalalogistik
upplägg. Eller avgränsade 
specialist tjänster inom trans
port, spedition och lager. Vad 
du än väljer möter vi dig och 
dina behov med ett personligt engagemang 
och en personlig service som du inte 
trodde fanns längre.

”Med vårt sätt att jobba skapar 
vi hela tiden ökad effektivitet 
och lönsamhet för våra kunder”
Linda Johansson, försäljningschef på InfraNordic

InfraNordic har kvalitetssäkrat verksamheten 
enligt ISO 9001 och ISO 14001.
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