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AvAncerAde lösningAr och instAllAtioner
Vi designar och installerar avancerade batteri och kraftförsörjningslösningar (UPS).

Batteriexpressen bildades 1992 och har sedan dess 
vuxit både med lokaler, erfarenhet och kompetens som 
är unik. Vår målsättning har sedan starten varit att 
växa och samtidigt bygga en stabil och säker grund för 
ett starkt varumärke. 

I början av 2011 flyttade vi in i en toppmodern in-
dustrifastighet med gott om utrymme och rätt förut-
sättningar för att utöka sortimentet ytterligare och 
komplettera med både tillbehör och nya produkter och 
erhålla snabba leveranser direkt från hyllan. 

Vi strävar hela tiden efter att bredda vårt sortiment och 
med tusentals olika produkter  i vårt lager behövde vi 
fördubbla vår lokalyta hösten 2015. 
Idag är Batteriexpressen Stockholms största batteri-

butik och bland de största leverantörerna i Sverige. Vi 
arbetar med branschens starkaste varumärke som bl 
a Bosch, Banner, Optima, Tudor, Exide, Varta, Global, 
Crown och utöver det köper även produktionskapacitet 
under vårt eget märke Batteriexpressen (före detta 
Partsmart).

Hos oss skall du oavsett om du är slutkund, återförsäl-
jare eller serviceverkstad känna tryggheten i att vi tar 
fram batteri, laddare eller andra produkter som gör din 
dag så bekymmersfri som möjligt. 

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi alltid 
erbjuda rätt batteri till rätt pris och viktigast är att du 
som kund är både trygg och nöjd med förtjänsten på 
våra produkter och kvaliteten på våra tjänster.

BAtteriexpressen - stockholms störstA BAtteriButik



super-B smArt litium
Vår nya serie Epsilon från Super-B i Holland tar 
batteritekniken till nya höjder. 

endurAnce BAtteries
Vår egen serie med Litium, GEL och AGM- 
marinbatterier av högsta kvalité.

victron smArt lAddAre, inverter och 
övervAkning

BAnner
Bäst i test två år i rad! Tillverkat i Österrike

BAnner & noco stArtBooster 
Överlägsen kvalitet och startström.

dometic moBile - living mAde eAsy
Vi uppfyller dina viktigaste behov när du 
lever mobilt
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