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Virksomheden
Lemvigh-Müller blev grundlagt i 1846. Siden er virksomheden 
vokset til en position som Danmarks mest betydende stål- og 
teknikgrossist.

Dette er ikke kun sket gennem godt købmandskab, men også 
gennem opkøb af andre virksomheder: A/S P.G. Munch (1920), 
S.C. Sørensen A/S (1995) og Louis Poulsen El-teknik A/S (2005). S.C. Sørensen A/S (1995) og Louis Poulsen El-teknik A/S (2005). 
Dertil kommer opkøb en lang række regionale stål-, værktøjs- og 
VVS-grossister mellem 1980 og 2000.

Lemvigh-Müller er fondsejet og drives med henblik på at skabe 
langsigtet udvikling og holdbare resultater. Fondene bag Lemvigh-
Müller uddeler hvert år betydelige midler til velgørende formål. 



Fakta om Lemvigh-Müller

Omsætning 2010: 4,5 mia. kroner

Antal medarbejdere: 1.300

Salgsafdelinger: 24

Regions- og kompetencecentre: 13

Centrallagre: 3 (Odense, Kolding og Randers)

Antal varenumre i alt: 300.000 (Heraf halvdelen på lager)Antal varenumre i alt: 300.000 (Heraf halvdelen på lager)



Firmaværdierne



Firmaværdierne

I en verden, hvor produkter og services kan ligne hinanden til 
forveksling, er det mennesker og værdier, der udgør den 
største forskel. 

I Lemvigh-Müller er vi værdiskabende, når vi er kompetente, 
engagerede, menneskelige og nytænkende. 

Og det er ikke tomme ord – men derimod essensen af medar-
bejdernes deltagelse og store involvering i en værdiproces, 
som vi har arbejdet meget intensivt med på alle niveauer i hele 
organisationen.



Overordnede målsætninger

• Være en troværdig og værdiskabende partner for såvel kunder
som leverandører, skabe varige relationer og arbejde langsigtet.

• Bidrage til at minimere vore kunders totale anskaffelses-
omkostninger gennem udnyttelse af fælles styrker og fælles 
ressourcer.ressourcer.

• Hele tiden stræbe mod høj kvalitet og nytænkning når det gælder 
f.eks. sortiment, logistik, teknisk support, e-business og godt 
købmandskab.

• Skabe en atmosfære i virksomheden, der tiltrækker og fastholder 
engagerede og kompetente medarbejdere.



Kunder

Lemvigh-Müller handler udelukkende med professionelle kunder inden 

for industri, byggeri, håndværk, teknisk installation, forsyningssektoren 

og den offentlige sektor. De vigtigste kundegrupper er: 

• Bygge- og anlægsbranchen

• El-installatører

• VIND

• VVS-installatører

• Smede

• Tele/data integratorer

• Sikringsbranchen

• Den offentlige sektor

• Energiforsyning

• Levnedsmiddel industrien

• Medicinal industrien

• Maskinfabrikker- og værksteder

Såvel salgsorganisation som logistikkoncepter er målrettet de 

enkelte kundegruppers særlige behov. 



Organisation og struktur

Lemvigh-Müllers salgsorganisation tager først og fremmest udgangs-

punkt i kunderne og deres behov for såvel produkter som teknisk 

support, logistik og e-business løsninger. 
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Stål & Metal



Produktprogram/Stål & Metal

Danmarks førende stål- og metalgrossist med mere end 5.000 

forskellige dimensioner på lager, når det gælder:

• Armeringsstål

• Rustfrit stål

• Rør og koldformede profiler• Rør og koldformede profiler

• Stangstål

• Stålbjælker

• Plader og coils

• Blankt stål

• Specialstål

• Aluminium, kobber, messing og andre metaller

Ud over at vores lagerlagte sortiment dækker alle normale 

forespørgsler, kan vi også hjælpe i de situationer, hvor der er behov for 

specielle stål- eller metalkvaliteter.



Kompetencecentre/Stål & Metal

Stål & Metals salgsorganisation er opdelt i tre regioner, som betjener 

vores kunder – ofte i tæt samarbejde med kollegerne fra Teknik. 

Regionerne suppleres af en landsdækkende kompetencecentre inden 

for: 

• Produktion og bearbejdning• Produktion og bearbejdning

• Projekter og specialløsninger

• Armeringsstål

• Rustfrit stål 

• Bjælker og plader



Teknik



Produktprogram/Industritekniske produkter

Lemvigh-Müller har Danmarks mest omfattende produktprogram til

industrien, både når det gælder drift og vedligehold samt OEM:

• El-installationsmateriel

• Kabler, ledninger og føringsveje

• Belysning• Belysning

• Industriautomation (Bl.a. PLC, robotter, vision, operatørterminaler    

og industri-pc’er)

• Motor- og drivesløsninger

• Effektdistribution- og beskyttelse

• Procesinstrumentering

• Industri-VVS



• Luft-, el- og håndværktøj

• Befæstelse

• Skærende værktøj og slibeartikler

• Lodde- og svejseudstyr samt tilsatsmaterialer

• Måleværktøj

• Pneumatik og kompressorer

• Opspændings- og hjælpeværktøj• Opspændings- og hjælpeværktøj

• Transmissioner

• Miljøprodukter og kemikaliehåndtering

• Højtryksrensere og støvsugere

• Beklædning og personligt sikkerhedsudstyr

• Lager- og værkstedsinventar



Produktprogram/Teknisk installationsmateriel

Det samlede produktprogram til den tekniske installationsbranche 
omfatter: 

• El-installationsmateriel

• Kabler, ledninger og føringsveje

• Belysning

• Industriautomation (Bl.a. PLC, robotter, vision, operatørterminaler og  • Industriautomation (Bl.a. PLC, robotter, vision, operatørterminaler og  

industri-pc’er)

• Tele, data og kabling

• Alarm, sikring og overvågning

• Intelligente bygningsinstallationer

• Sanitet og badeværelsesindretning

• Vandinstallationer



• Rør og fittings

• Kedler, gas- og fjernvarme

• Radiatorer

• Pumper og ventiler

• Ventilation

• Vand og afløb

• Industri-VVS• Industri-VVS

• Befæstelse 

• Beklædning og personligt sikkerhedsudstyr

• Lager- og værkstedsinventar



Kompetencecentre

Salgsorganisationen for Teknik er opdelt i tre regioner, som hver især er 
stærke nok til at imødekomme kundernes behov for support på stort set 
alle områder. De bakkes op af landsdækkende kompetencecentre, som 
kan træde til, når der kræves særlig viden på områder som:

• VVS-installationer

• Industriel automation

• Alarm, sikring og overvågning

• Intelligente bygningsinstallationer• Industriel automation

• Svejs, maskiner og værktøj

• Teknisk forbrug

• Belysning

• Kabler og føringsveje

• Tele, data og kabling

• Intelligente bygningsinstallationer

• Energi, klima og miljø

• E-business support

• Supply Chain Management/Projektløsninger

• Kurser og uddannelse



Logistik



Logistik

Effektiv logistik handler først og fremmest om leveringssikkerhed samt

nedbringelse af kundens totale anskaffelsesomkostninger gennem bl.a.:

• Et velgennemprøvet, landsdækkende distributionskoncept med egne 
lastvogne, vognmænd og andre distributører

• Dag-til-dag levering og mulighed for ekspreslevering

• Projektleverancer• Projektleverancer

• Reservationsordrer til senere levering

• Mulighed for lagerlægning af kundespecifikt sortiment efter aftale

• Supply Chain Management og VMI-løsninger

• Integrerede e-business løsninger

• Landsdækkende net af butikker



Omdrejningspunkterne i Lemvigh-Müllers logistikorganisation er tre 
centrallagre i hhv.:

• Randers (Stål og Metal)

• Kolding (Teknik)

• Odense (Teknik)

De tre lagre er til sammen på over 100.000 kvadratmeter under tag og De tre lagre er til sammen på over 100.000 kvadratmeter under tag og 
er udstyret med den nyeste teknologi til håndtering af alle typer 
produkter.



E-business



E-business

Lemvigh-Müller er blandt Danmarks førende virksomheder inden for 

e-business, der kan imødekomme individuelle behov:

• Målrettede løsninger til den tekniske installationsbranche samt 
håndværkere

• Særdeles fleksible muligheder for integration med kundens ERP-
system eller indkøbsportalsystem eller indkøbsportal

• Mobil e-business

• Integrerede løsninger med stregkodescannere

• VMI to-kasse systemer eller min./max. beholdning med automatisk 
genbestilling af opfyldningsordrer

• Intelligente servicebiler

Lemvigh-Müller blev, bl.a. på grund af vores e-business løsninger, af 

Dansk Industri udnævnt til ”Danmarks mest intelligente virksomhed” i 

2009. 



Uddannelse



Uddannelse og kurser 

Ny viden skaber nye muligheder. Lemvigh-Müller tilbyder over 200 

forskellige løsnings- og produktorienterede kurser på områder som bl.a.:

• Energioptimering

• Intelligente bygningsinstallationer

• Belysning• Belysning

• Alarm, sikring og overvågning

• Datanetværk

• Telefoni

• Kvalitetssikring

• L-AUS

• Maskindirektivet

• Industriautomation

• Procesinstrumentering



Tak for jeres opmærksomhed

Se meget mere på www.lemu.dk


