
Fog leverer når det virkelig haster, 

og du ikke selv har tid eller mulighed 

for at hente det du lige står og mangler. 

Vi har altid biler på vejen og vi er oftest 

fremme indenfor en time efter du har bestilt!

johannesfog.dk 
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Fleksibilitet er nøgleordet for Fog Logistik, der står for planlæg-
ningen af alle leveringer. Vi gør os umage med at leve op til den 
måde, du ønsker at få dine varer leveret. Det gælder med hensyn 
til hvor varen skal leveres, på hvilket tidspunkt og til måden 
varerne skal pakkes på.

EGEN VOGNPARK OG UNIKKE MULIGHEDER FOR KRANLØFT 
Fog Logistik råder over egen vognpark og samarbejder med flere 
eksterne logistikspecialister så vi altid kan levere på det ønskede 
tidspunkt så du kan passe dit arbejde bedst muligt.

Fog Logistik giver dig mange muligheder for selv at bestemme, 
hvordan du vil have dine varer leveret. Det gælder lige fra en 

LEVERING AF MATERIALER LIGE EFTER DINE ØNSKER 

afsætning af materialer på fortovet til en levering med kranløft 
ind af et vindue i nogle af de højeste bygninger i København.

Med Fog Logistik har du også mulighed for at få pakket varerne i 
forhold til behovet på din byggesag og i den rækkefølge, som du 
skal bruge materialerne i. Dette er med til at øge din effektivitet.

Det skal være let og ubesværet at benytte Fog Logistik uanset 
leveringens størrelse og særlige leveringsbehov og så skal leve-
ringen selvfølgelig være til tiden!
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Farum Gydevej 59
3520 Farum
Tlf: 44 95 01 64

Lyskær 2
2730 Herlev
TLF: 44 94 40 66

Firskovvej 20
2800 Lyngby
TLF: 45 87 10 01

Broværket 5
4760 Vordingborg
TLF: 55 35 86 00

Lyshøjvej 14
3650 Ølstykke
TLF: 47 17 99 44

Egeskovvej 1
3490 Kvistgård
TLF: 49 12 50 50

Kokkedal Industripark 15
2970 Hørsholm
TLF: 45 86 10 10

Kongevejen 25
3480 Fredensborg
TLF: 48 48 00 13

Nørretoftevej 1
3200 Helsinge
TLF: 48 79 43 34

DEN HURTIGE:

DAG TIL DAG:
LEVERING INDEN KL. 15.00
(ORDRES DAGEN FØR INDEN kl. 17.00) 
Vi er der mellem kl. 6.00 og 15.00 
Hos private er vi der mellem kl. 6.00 og 18.00

LEVERING INDEN KL. 12.00
(ORDRES DAGEN FØR INDEN kl. 15.00) 
Vi er der mellem kl. 6.00 og 12.00 
Hos private er vi der mellem kl. 6.00 og 18.00

LEVERING INDEN KL. 9.00
(ORDRES DAGEN FØR INDEN kl. 15.00) 
Vi er der mellem kl 6.00 og 9.00 
Hos private er vi der mellem kl. 6.00 og 18.00

KLOKKESLÆT-LEVERING
(ORDRES DAGEN FØR INDEN KL. 12.00) 
Betyder, at vi er der præcist på det angivne 
tidspunkt +/- 15 minutter

BLÅ BLINK - 1 TIME
Alt der kan løftes med hænderne og være i en 
varebil er vi oftest fremme med indenfor 
1 time (ORDRES SENEST 1 TIME FØR LUKKETID 
Gælder i Storkøbenhavn og Nordsjælland)

HASTE LEVERING - 3 TIMER 
(ORDRES SAMME DAG INDEN kl. 17.00)
Vi leverer  mindre hasteordrer med vores 
små biler

johannesfog.dk 


