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PRESSRELEASE

Glasfiber & Plastprodukter AB tecknar omfattande fraktavtal för 
inrikestransporter med Transportören AB. 
 
 
 
   Från och med 2015-08-17 väljer Glasfiber & Plastprodukter AB (gop – Glasfiber & Plastprodukter AB) 
att anlita Transportören AB för majoriteten av sina inrikestransporter från sina lager i Kungsbacka och 
Spånga. 
 
   Glasfiber & Plastprodukter AB – som startades för 40 år sedan – har på senare tid haft en kraftig tillväxt 
vilket föranlett en ordentlig genomlysning av hela logistikkedjan. 
 

- ”Vi såg behov av att konsolidera och standardisera leveranserna från våra lager i Kungsbacka och Spånga – särskilt 
när vi börjat expandera kraftigt både inom industri & bygghandel.  
 
Transportören har visat att de är båda skickliga och konkurrenskraftiga på den svenska marknaden – efter en 
omfattande genomgång av våra flöden och behov stod det klart att Transportören var det bästa valet för oss” säger 
Johan Staaf, Supply Chain Manager på Glasfiber & Plastprodukter AB 

 
   Huvudkontoret för Glasfiber & Plastprodukter AB finns i Kungsbacka och dess verksamhet sträcker sig 
över hela Norden. Målgruppen är i huvudsak industri och bygghandel, men även privatpersoner via 
återförsäljare. 
 

- ”Vi har under flera års tid tagit hand om vissa utvalda distrikt för gop:s leveransbehov, men med detta utökar vi 
vårt åtagande till att omfatta hela Sverige från bägge lager. Med tanke på att gop:s produkter är skrymmande och 
väldigt långa - allt från 5 meter till 14 meter - eller på annat sätt svårhanterligt så är det såklart en utmaning, men 
med våra erfarna trafikledare så är jag övertygad om att vi är rätt val för Glasfiber & Plastprodukter AB” säger 
Erik Söderström, marknadsansvarig på Transportören AB 

 
   Med anledning av flerårsavtalet förstärker Transportören sin trafikledning i Göteborg med ytterligare en 
person. 
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Fakta Glasfiber & Plastprodukter AB 
 
   gop – Glasfiber & Plastprodukter AB är en väletablerad plastleverantör specialiserad på plastprodukter 
samt halvfabrikat i skivform från marknadens ledande tillverkare. Våra kunder återfinns inom industri och 
byggvaruhandel. Gemensamt för våra välkända varumärken är att de uppfyller höga krav på kvalitet, 
funktion och livslängd. Vår filosofi kan sammanfattas i en mening: Vi älskar plast! 
Läs mer: www.gop.se 
 
 

Fakta Transportören AB 
 
   Transportören är ett privat, svenskägt transport- & logistikföretag med säte i Göteborg. Sedan starten 
1989 har de skaffat sig en stark position bland den handfull transportförmedlare som finns i Sverige. 
Företaget har sedan ett generationsskifte 2011 breddat sitt tjänsteutbud till att omfatta 4PL, parti- & 
styckegods, full loads, lager och crossdocking-terminaler. Sedan 2005 är bolagets verksamhet certifierad i 
enlighet med ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). 
Läs mer: www.transportoren.se 
 
 

Kontaktpersoner 
 
Transportören AB 
Erik Söderström, marknadsansvarig 
Telefon: 031-705 07 73 
E-post: erik.soderstrom@transportoren.se 
 
Transportören AB 
Niclas Berndtson, VD 
Telefon: 031-705 07 71 
E-post: niclas.berndtson@transportoren.se 
 
Glasfiber & Plastprodukter AB 
Johan Staaf, Supply Chain Manager 
Telefon: 031-799 88 07 
E-post: johan.staaf@gop.se 
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