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Martin & Servera gruppen Martin & Servera - koncernen 



Vår affärsidé 
Vi förser den professionella måltidsbranschen 
med varor, tjänster och kunskap som förenklar 
våra kunders  vardag och förbättrar deras affär. 



Effektiv logistik över hela Sverige 

 
• Martin & Servera Restaurangdistribution: lager i Umeå, 
Stockholm, Västerås, Norrköping och Halmstad 

• 120 000 kvm lageryta 

• 17 omlastningscentraler 

• Ca 7 000 leveranser per dag fördelat på 350  lastbilar 

• 900 leverantörer 

• 42 000 artiklar varav ca 20 000 hanteras som lagervara 

• Inleveransnav i Halmstad 

• Rikslager på lågfrekventa artiklar från Norrköping 
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Våra ledstjärnor för hållbart 
företagande 

Hållbart erbjudande 
Brett sortiment av hållbara produkter och tjänster till 
dagens medvetna restauranger. 

Resurseffektiv verksamhet 
Effektiv användning av energi och resurser. 

Kvalitet och matsäkerhet  
Trygg och säker varuförsörjning – från råvara till 
servering.  

Hållbar produktion 
Varor som är producerade med omsorg om människor, 
djur och natur.  

God arbetsgivare 
Anställda som utvecklas och trivs och en arbetsplats som 
lockar till sig kompetenta medarbetare. 
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Martin & Serveras erbjudande  
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•  Martin & Servera kan den offentliga marknaden och har lång erfarenhet av 
offentlig upphandling. 

•  Vi erbjuder kunder i offentlig sektor de varor, de tjänster och den service de 
behöver. 

•  Martin & Servera är ett långsiktigt och ansvarsfullt företag som driver frågor 
kring matsäkerhet, matkvalitet och hållbarhet. 

•  Martin & Servera främjar utvecklingen av hållbart producerade produkter. 

•  Samarbete med Martin & Servera ger trygghet, kontroll och dialog. 
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