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Svensk Storköksservice förvärvar Dalux 
 
Information till våra kunder, leverantörer och intressenter; 
 
Den 29 oktober undertecknades förvärvsavtalet mellan Svensk Storköksservice AB (nedan 3S, med säte i 
Segeltorp, Stockholm) och Dalux AB (nedan Dalux, med säte i Solna, Stockholm). Samtliga delägare i Dalux 
arbetar kvar vilket inte minst borgar för fortsatt trygghet, expertis och stabilitet i den hopslagna 
verksamheten. 
 
3S och Dalux är båda framgångsrika företag i branschen där 3S har haft sitt primära fokus på 
eftermarknaden med service och reparation, och Dalux inom försäljning av storköksutrustning och 
tillbehör. 
 
Förvärvet är ett viktigt steg som vi nu tar mot målet att bli Sveriges största sälj- och servicebolag inom 
storköksbranschen. Tillsammans blir vi starkare och tar sikte mot en position som gör oss till en än mer 
heltäckande partner då 3S redan är rikstäckande inom service- och eftermarknad i Sverige. 
 
Vårt avtal med huvudleverantören Electrolux Professional AB (EPR) kvarstår precis som tidigare och för 
våra kunder innebär det ett partnerskap med en heltäckande branschleverantör med allt från 
projektering och ritningar till leverans och montering och med en stark eftermarknadshantering med 
service, reparation och reservdelsförsäljning. 
 

Fredrik Lunde, tidigare VD i Dalux säger: ”Vi har under många år arbetat med målbilden 
att ha kunden i fokus. Tillsammans med Svensk Storköksservice lägger vi nästa pusselbit 
på̊ plats och skapar ett enormt intressant företag för kunder och anställda. Förvärvet av 
Dalux ger 3S säljkompetens och resurser till en redan rikstäckande serviceorganisation.” 
 
”Tillsammans med Dalux känner vi oss väldigt trygga med att vi tillsammans bygger en 
mycket starkare position i marknaden och att utvecklingen fortsätter till förmån för 
aktieägare, kunder och anställda ”, säger Mattias Källemyr, VD Svensk Storköksservice. 

 
Svensk Storköksservice är ett företag i Waterlogic-koncernen som i sin tur ägs av den europeiska 
investeringsgruppen Castik Capital. Som del i Waterlogic-koncernen ingår företaget i en internationell 
organisation med huvudfokus på försäljning av vattenlösningar till kontor och restauranger. 

Har du frågor om förvärvet är du välkommen att kontakta Fredrik Lunde på telefon 070-683 78 04. 

Väl mött i vårt fortsatta samarbete! 

 

Fredrik Lunde, Servicemarknadschef för Svensk Storköksservice 


