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HATTEN Gruppen  
- din fleksible samarbejdspartner
Med et bredt vareudvalg af stål, VVS-artikler, VA og værktøj er 
HATTEN Gruppen en stærk leverandør til det professionelle marked 
indenfor byggeri, industri og offentlig virksomhed.
Vi er vant til at vores kunder stiller høje krav, og vi stræber altid 
efter at levere den kvalitet, som de professionelle brugere ønsker.

Det er helt naturligt for os, at kvalitet ikke kun handler om 
produkter - men i lige så høj grad om faglig viden, god service og 
hurtig levering.

Vi lægger også vægt på personlig betjening - og netop det er én af 
grundene til, at vi er hurtige til at reagere og opfylde vores kunders 
individuelle behov.

Nu endnu  
stærkere på stål
- nyt centrallager,  
7 stållagre er blevet til ét

Med vores nyopførte centrallager for stål, 
placeret i Bjæverskov midt på Sjælland,  
har vi fået samlet det meste af vores 
stållager på ét sted.

Vores salgsteam, samt indkøb er ligeledes 
blevet samlet i Bjæverskov, og vi har hermed 
skabt et helt nyt viden- og servicecenter for 
stål, som kan yde faglig support, helt i top.

Vi har et bredt og dybt sortiment af alle 
almindelige stålvarer, og har herudover 
et unikt skaffesystem, som sikre korte 
leveringstider på bestillingsvarer. 

Vi leverer fra dag til dag på hele Sjælland, 
Møn og Lolland Falster. Har du brug for 
varerne ekstra hurtigt, kan du selv afhente 
dem på centrallageret - ring blot inden, så vi 
kan have varerne klar til dig. 

Du har også mulighed for af afhente  

lokalt i Nakskov, Maribo, Nykøbing F. og 

Stege, hvor vores afdelinger har mindre 

stållagre liggende. 



- nyt saveanlæg
Vi har på centrallageret investeret i et topmoderne, KASTO-
saveanlæg med CNC styret skæreoptimering, og tilbyder afkortning 
og skæring i smig, af de fleste former for stål, i såvel enkeltsnit som 
bundtsavning.

HATTEN Gruppen står stærkt, som en af markedets bedste 
leverandører inden for alle former for stål, herunder - slyngrenset 
og primet stål - tildannet armering - rustfrit stål - metaller og 

diverse saveopgaver.

Saveområde: Ø20 mm til Ø460 mm

Snit: 90° samt smig +/- 60°

Længde: Min. 50 mm  –  max., ring og spørg!

VVS-artikler, VA og Værktøj
Vi  tilbyder et fuldt sortiment af VVS- og VA-artikler samt en bred 
vifte af værktøj, elværktøj, sikkerhedsartikler og arbejdstøj, alt i  
en høj kvalitet til professionelt brug. 

HATTEN Gruppen råder over et lager med mere end 23.000 
varenumre indenfor VVS, VA og værktøj. Gennem vores samarbejde 
i indkøbsforeningerne Beslaco og Dansk Jerncentral, kan vi 
yderligere tilbyde over 50.000 varenumre med dag til dag levering. 
Desuden har vi tætte kontakter direkte til mange producenter, 

hvilket er en stor hjælp ved løsning af kundespecifikke opgaver. 

Vi har korte leveringstider på saveopgaver. 

Med vores sav kan du:  - spare tid

 - spare materialer

 - spare penge



A/S P. Hatten & Co.
C. E. Christiansens Vej 25
4930 Maribo
Tlf. 5478 1122

A/S P. Hatten & Co.
Sandvikenvej 1
4900 Nakskov
Tlf. 5492 1811

A/S P. Hatten & Co.
Energivej 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 5485 2700

A/S P. Hatten & Co.
Tingbjergvej 9
4632 Bjæverskov
Tlf. 5616 1460

Møns Jern og Stål A/S
Ved Havnen 10
4780 Stege
Tlf. 5581 4014

Wandel-Petersen A/S
Præstemarksvej 17
4000 Roskilde
Tlf. 4632 4401

A. C. Nielsens Eftf. A/S
Odinsvej 17
4100 Ringsted
Tlf. 5761 3333

Dolimpex
Industrivej 6B
4230 Skælskør
Tlf. 2089 3342

www.hatten.dk

Historien om HATTEN Gruppen
HATTEN Gruppen er historien om en mindre lokal 
købmandsforretning, der startede i Maribo i 1812 og 
dengang solgte det samme som alle andre købmænd også 
tilbød, nemlig alt fra brændevin over daglige levnedsmidler 
til råvarer og emner i jern og metal.

Øget konkurrence og øget specialisering i begyndelsen 
af 1900 tallet, gjorde dog, at den dygtige købmand Peter 
Hatten valgte at satse der, hvor virksomheden var stærk, 
nemlig på jern og smedegods. VVS-artikler og værktøj kom 
herefter også hurtigt på hylderne.

I 1924 blev forretningen udvidet med en afdeling i Nakskov 
og i 1995 startede en større geografisk ekspansion, som 
har medført, at HATTEN Gruppen i dag, foruden Maribo 
og Nakskov, har afdelinger i Nykøbing F., Stege, Roskilde, 
Ringsted, Skælskør og centrallager for stål i Bjæverskov.

Vores afdelinger ligger alle inde med et stort og bredt 
lagerprogram, og betjeningen varetages af 130 kompetente, 
handlekraftige og fleksible medarbejdere.

Ring, kik ind  
eller bestil på webshoppen
Du kan altid vælge mellem at ringe til vores erfarne 
salgsteam, besøge en af vores afdelinger eller bestille  
dine varer direkte via vores brugervenlige webshop,  
www.hatten.dk

HATTEN Gruppen – Hvorfor gå på kompromis, når kun det bedste er godt nok!


