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Varbergs Skyltgravyr i ny formsydd anläggning
Här tillverkas kundunika hissramar, skyltar och paneler med precision och yrkesstolthet.  
Bevego levererar så gott som all plåt till företaget där var sak har sin plats. Sid 6–7

Weland fasadstegar
För utrymning på alla nivåer  Sid 4–5

Fläkt Teknik i Karlstad
Bryggudden ny stadsdel med högst hus  Sid 8–9

Climaver ventilationssystem
Isolering och kanal i samma produkt  Sid 10
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Peter Hamberg, VD.

Min kristallkula är grumlig, ty det är svårt att sia om framtiden. 
Svårare än på länge faktiskt. Vi har en fortsatt hög efterfrågan 
inom AO Ventilation och Teknisk isolering, medan Byggplåt lokalt 
under det andra kvartalet varit mer avvaktande. Ingen entydig bild 
med andra ord. Det är bara att lära sig leva med dessa svängningar.

Ökad närvaro
Trots ovisshet om marknadsutveckling i närtid måste vi fatta beslut 
enligt vår långsiktiga strategi – att komma än närmare kund. Vi har 
under den senaste tolvmånadersperioden utökat vår geografiska 
närvaro med nya filialer i Norrköping, Visby och Gävle. Med vet-
skapen om de framgångar som vi rönt på dessa orter kan jag med 
stor glädje och optimism avisera att en nyetablering i Kristianstad 
står för dörren, vår 30:e filial. Vi slår upp portarna under hösten 
i en alldeles nybyggd fastighet. Mer om exakt tidpunkt och plats 
kommer inom kort.

För er som håller hus i Göteborg med omnejd skulle jag rekom-
mendera ett besök på vår filial vid Gasklockan där vi renoverat och 
äntligen fått en riktig butik i anslutning till det välfyllda lagret.

Ökad kunskap
I höstens aktivitetskalender har vi planerat in en mängd minimässor 
inom Ventilation och Teknisk isolering. Ta er tid och besök dessa, 
jag är ganska säker på att ni kommer att finna något som intresserar 
er. Det är viktigt för oss alla att hänga med i den utveckling som 
sker. Kunskapen om nya produkter, effektivare arbetsmetoder och 
ändrade krav/regler är viktiga ingredienser för att bibehålla eller 
skapa konkurrensfördelar. Ta chansen!

Missa inte heller de nyheter inom BevegoLine som presenteras  
i detta nummer av BevegoNytt.

välkomna in till oss!

Affärsområdet Bevego Industri fortsätter att växa. 

mikael rinnegård (bilden) är ny region säljare 
för Bevego Industris östra region sedan i maj. 
Han arbetade senast på Lindab med försäljning 
och kundservice. Mikael utgår från Linköping 
och ser fram emot att ge sig ut på fältet i höst. 
anders Bengtsson, regionsäljare för Bevego 
Industris västra region, heter numera anders 
vervaart. Båda mailadresserna fungerar tills 
vidare och han ser likadan ut som han gjorde 
ogift, se reportaget på sid 6–7.

i höst öppnar vi vår 30:e filial

Läs och lös fram tävlingsordet
Svaren på frågorna finns i detta nummer av BevegoNytt. Skicka 
tävlings  ordet tillsammans med ditt namn samt företagets namn 
och adress märkt ”Tävling 3/12” senast den 25 oktober till  
martina.milisic@bevego.se eller BevegoNytt, Box 168, 441 24 Alingsås. 
Du har chans att vinna två biobiljetter. Lycka till! 

Bo sundström på fläkt marine aB i Västra Frölunda räknade fram rätt 
summa i förra numret och är den som vinner två biobiljetter. grattis!

Stor invigning av 
filialen i gävle
Den 7 september är datumet för den 
stora invigningen av vår nya filial på 
Strömsbrovägen 23 i Gävle, som öpp-
nade i början av maj. Bevego och Dahl 
har tillsammans bjudit in alla i Gävleborgs län på stort kalas i de 
gemensamma lokalerna.

– Det blir ett enormt pådrag med massor av nöjen och en hel del 
nyttigt också, berättar platschef Urban Franzén.

1. Har Weland även utfällbara för utrymning  2. BevegoLine 20-profil 
är en klassisk sådan  3. Ny stadsdel med Karlstads högsta hus   
4. SM för unga sådana avgjordes i våras  5. Climaver är ett komplett 
sådant  6. Där öppnar Bevegos 30:e filial i höst  7. Brandklassat 
sortiment inom BevegoLine

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

*    tävlingsordet!
Graveras i Varberg utöver 
ramar, paneler och tablåer

* 

Nystart för göteborg gasklockan
Filialen på Gullbergs Strandgata i Göteborg byggdes om under  
våren och stoltserar nu med butik, lager och kontor som är som nya.

– Vår uppfräschade butik är på 200 kvm och alla säljare sitter  
i anslutning, berättar en belåten Niklas Johansson, platschef Göteborg.
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Fasta fasadstegar på längden och höjden
Weland Stål AB utvecklar och tillverkar ett komplett program av takskyddsprodukter, samt ett brett utbud av utrymningsprodukter 
som fasadstegar och utrymningsplattformar. Företaget ligger i Ulricehamn och grundades 1980 med produktutveckling som 
en väsentlig drivkraft.
 – Vi tar fasta på våra egna erfarenheter ihop med synpunkter från våra återförsäljare, användare, branschorganisationer, 
fackliga företrädare med flera, säger Ulf Gustavsson på Weland Stål AB.

Weland fasadstegar har under många 
år utvecklats till en bred produkt-
grupp med stegar och tillbehör. De 

är alla till för ställen där man behöver röra sig 
mellan olika nivåer, som en utrymningsväg 
eller ett serviceställe där det inte finns plats 
för en trappa. Stegarna finns i fyra modul-
längder som skarvas ihop till önskad totallängd. 
Det finns ingen begränsning för hur lång en 
stege kan vara men på längder över sex meter 
bör man montera ett vilplan. Stegarna avslutas 
på lämpligt avstånd ovan mark, beroende på 
hur åtkomliga man vill att de skall vara. Vid 
fallhöjd på över fyra meter skall stegen förses 
med en skyddskorg som avslutas två–tre meter 
ovan mark.
 
LåNgLiVAT ocH FärgSATT
Alla detaljer varmförzinkas efter tillverkning för 
att ge ett tåligt och långvarigt korrosionsskydd. 
I normal miljö klarar sig stegen i 70–80 år 
utan underhåll. Stege med tillbehör kan även 
levereras i lackerat utförande, i rött och svart 
från lager eller specialkulör på beställning.

– Vi kan även leverera hela sortimentet i 
rostfritt syrafast utförande från lager, säger 
Ulf Gustavsson.

Weland Stål erbjuder många tillbehör till 
sina stegar. Fasta och justerbara konsoler gör 
det möjligt att anpassa mot taköverhäng och 
andra utstickande föremål. Till konsolerna 
finns gängstång för genomgående montage 
och fästplattor för montage mot sandwich-
element med mera. För att förhindra att obe-
höriga tar sig upp finns ett klätterskydd som 
är utformat som en dörr samt en lucka att 
montera till skyddskorgen. Båda går att låsa 
med hänglås. 

UTFäLLBAr FASAdSTege ocH  
UTrymNiNgSPLATTForm
Den utfällbara fasadstegen är ett enkelt och 
diskret alternativ som främst används för 
utrymning. Produkten kan monteras på alla 
typer av fasader och infälld syns den bara som 
en 45 mm bred list. Stegen är inbrottssäker 
och kan bara fällas ut genom att man drar i 
vajern utanför fönstret. Om så önskas förlängs 

vajern ner till botten på stegen som då även 
kan användas för uppstigning. Stegen leve-
reras i moduler som är varmförzinkade och 
pulverlackerade i en ljusgrå kulör. För utrym-

ning behövs det ofta en plattform att landa på 
utanför fönstret eller dörren innan man tar sig 
ner för stegen. Weland utrymningsplattform 
finns i olika modulmått för ändamålet, var för 
sig eller sammanbyggda. Plattformarna består 
av ram, durk, räcke och konsoler som kan 
kombineras efter egna önskemål. •
hela sortimentet av Weland fasadstegar finns 
på lager och beställs enkelt via Bevego. 

” vi kan även leverera 
hela sortimentet  

i rostfritt syrafast  
utförande från lager” 
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Sveriges bästa unga plåtslagare 2012
SM för unga plåtslagare organiseras och genomförs – i år för 26:e gången – av PVF Yrke & Utbildning, plåtslageribranschens 
organisation för rekrytering och utbildningsfrågor. Detta på uppdrag av Plåtslageriernas Riksförbund och Svenska Byggnads
arbetareförbundet, och med Bevego som en av evenemangets huvudsponsorer.

Årets uppgörelse ägde rum under Yrkes-
SM på Malmömässan den 30 maj–1 juni. 
Av cirka 160 tävlande från rekordmånga 

30 skolor var det sex finalister som kämpade 
mot klockan. Tävlingsuppgiften bestod av en 
liten taktäckning med en ifalsad stos. Eleverna 
hade sju timmar på sig att genomföra arbetet 
och det med känsla och precision. Nibras 
Shaba från Kista gymnasium i Stockholm vann 
med god marginal.

– Han hade bra känsla för materialet och var 
noggrann och fokuserad, säger tävlingsledare 
Niklas Angelöf. 

Nibras Shaba kan nu titulera sig Sveriges 
bästa unga plåtslagare 2012. Han har jobb 
direkt efter skolan och ser fram emot att börja 
arbeta som plåtslagare. •

medALjörerNA i Sm För UNgA 
PLåTSLAgAre 2012

1:a plats  guld 
Nibras Shaba, Kista Gymnasium  
Stockholm

2:a plats  silver 
André Nilsson, Facetten  
Åtvidaberg

3:e plats  Brons 
Tony Nilsson, Hahrska Gymnasiet  
Västerås

grattis allihop och välkomna till branschen! 

Nibras Shaba är bäst i Sverige.

visste du att...

... fast monterade fasadstegar krävs vid 
fasadhöjder på över 4 m.

... utrymningsstegar bör alltid ha ryggskydd 
när de kombineras med utrymnings-
plattform, så att det inte blir ett kliv rakt 
ut i luften.

Weland stål ett säkert kort

•	 SP	Sveriges	Tekniska	Forskningsinstitut	
provar och certifierar enligt gällande 
normer och krav.

•	 Produkterna	 är	 även	 godkända	 enligt	
BASTA och Byggvarubedömningen.

•	 Weland	fasadstegar	är	godkända	enligt	
SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4.

•	 Weland	Stål	är	certifierat	enligt	ISO	9001	
och miljöcertifierat enligt ISO 14001.
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Personaliserad gravyr i plåtfylld skyltverkstad
Bevego Industri är på fortsatt frammarsch och har nu förstärkt med utesäljare Mikael Rinnegård (se sid 3) i Bevego 
Industris östra region. I region väst är det utesäljare Anders Vervaart, tidigare Bengtsson, som vårdar kunderna och gärna 
hälsar på. Varbergs Skyltgravyr flyttade in i den nya egna fastigheten på Stålgatan 10 i mars. Här har vd Johan Lyckton 
utformat varje millimeter av de 1900 kvadratmetrarna till en effektiv och trivsam arbetsplats för de 20 medarbetarna.  
Här skall det aldrig saknas plåt.

Varbergs	Skyltgravyr	etablerades	1984	 
i centrala Varberg av möbelsnickare  
Lennart Åkesson. Johan Lyckton började  

i	produktionen	för	19	år	sedan	som	anställd	
nummer tre och har med sina kreativa idéer 
kring nya smarta produktionslösningar varit 
med och utvecklat verksamheten sedan dess. 
När	grundaren	gick	i	pension	2009	var	Johan	
redan delägare sedan sex år och tog över som 
ensam ägare och vd för företaget, som då 
verkade i betydligt mindre lokaler på Härd-
gatan i Varberg. Men Johan ville mer. Flera års 
funderingar, ritande och dialog med kunder, 
leverantörer och personal har resulterat i en 
formsydd anläggning med produktionsflöde, 
säkerhet och arbetsmiljö i fokus. Här special-
tillverkar de framför allt tablåer till hissar,  

som graveras och färgfylls med lena kanter 
och tydliga kontraster.

– Bara fantasin sätter gränser, säger Johan 
Lyckton.
 
BeVego LeVererAr
Varbergs Skyltgravyr gör av med 1,5 ton rost-
fritt per månad, bara till paneler. Därutöver 
tillkommer 1,25 ton till ramarna. Allt är plan-
plåt som de klipper själva. De stora posterna 
levereras av Bevego i Hisings Backa sedan 
parterna fann varandra i februari. Anders  
Vervaart, regionsäljare väst, kontaktade Johan 
och de klickade direkt.

– Anders ringde i rätt läge, visade ett intresse 
och visste vad han talade om, berättar Johan. 
Det är kul att få någon som engagerar sig 

och förstår, och som påminner mig när vi är 
stressade emellanåt.

Bevego levererar rätt grejor av bra kvalitet, 
lyhört och enkelt med egen bil varje måndag 
och onsdag. Den nya leverantören fick också  
grabbarna i produktionen snabbt på fall,  
genom att använda rätt emballage och  
hantera materialet varligt i alla led.

6–7

vi har haft förmånen 
att kunna utforma allt 
som vi vill från början

Bevegosäljare Anders Vervaart (f d Bengtsson) 
och Varbergs-vd Johan Lyckton trivs ihop.

Tablågravyren fylls med kontrastfärg som torkar 
i ställ av trä, överflödig färg slipas bort.

” 

”
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– Det är viktigt att man känner varandra, 
säger Johan. Samarbetet har vuxit fram. Att 
ni har egen turbil är bra och att chauffören 
vet vart grejorna ska.

Varbergs Skyltgravyr arbetar inte efter  
några mallar. De bockar, gör hål, svetsar, 
stansar, slipar och polerar helt efter kundens 
behov och önskemål. Inga varor lagerhålls, 
allt tillverkas enligt order. Det är ett genuint 
hantverk där varje vara är unik. Gravyren 
är datoriserad och underlaget från kunden 
granskas och godkänns innan produktionen 
sätter igång.

Den nya byggnaden har uppförts på  
rekordtid. Första spadtaget togs i april 2011 
och i mars i år flyttade de in. Fasaden är stil-
ren och anspråkslös, Johan vill inte ha något  
skrytbygge, och insidan överraskar med 
allt från de rigorösa säkerhetsrutinerna till  
golvet i den fläckfria verkstaden där varje sak 
har sin plats markerad med tejp och textrem-
sor. 17 personer roterar i tillverkningen och 
tre arbetar på kontoret. Ett härligt gäng som 

gärna kommer en stund tidigare på morgo-
nen och kopplar av med en kopp kaffe i den 
separata personalavdelningen.

– Maskiner och allt, vi är inget utan våra 
medarbetare, säger Johan Lyckton. 

reSUrSer ATT UTVeckLAS
För att få ner ljudnivån och minska dammet 
har de olika produktionsstegen delats in i 
egna rum i stället för att samexistera i en stor 
hall. De självstängande dörrarna går igen tyst 
och det känns inte att man är i en verkstad. 

– Vi har haft förmånen att kunna utforma allt 
som vi vill från början, säger Johan. Därför 
har vi till exempel lagt kontor och verkstad 
på två olika bottenplattor, vilket bidrar till den 
låga ljudnivån.

Varje del i verkstaden har sin roll i 
produktions flödet. Inlastningen är utformad 
i samarbete med leverantörerna som kan köra 
rakt in. Skyddsombud är tillfrågade på regional  
nivå och facket har varit med från början.

– Människor mår bra av att ha rent omkring 

sig, säger Johan som tror starkt på det visuella. 
Inga sladdar hänger framme och verkstaden 
är vitmålad och ljus.

Johan Lyckton framhåller att det är perso-
nalen som är företagets främsta tillgång och 
som ger dess framgångar.

– Sedan gäller det att ge medarbetarna rätt 
resurser, det kan vara en bra leverantör eller 
rätt verktyg, säger Johan.

Johan vill att hans medarbetare skall ha 
samma möjligheter att vidareutveckla verk-
samheten som han själv hade som anställd. 
Det märks bland annat på den stora anslags-
tavlan ute i verkstaden där personalen kan 
skriva upp förslag på förbättringar direkt 
när idéerna uppkommer. Produktionsledare  
Jörgen Lind fångar upp idéerna så Johan har 
kunnat ta ett steg tillbaka och arbeta mer 
övergripande med företagets visioner. 

– Jag är mäkta stolt över detta, att det har 
blivit så bra, säger Johan Lyckton. •

Johan Brunstorp vid maskinen får drive in-leveranser direkt upp på hyllan i den nya verkstaden.

Spetsen formas manuellt för varje jobb och 
gravyren utförs sedan med datorisering.

Buller- och dammfri LEAN-verkstad med 
vitmålade väggar och belysning på 500 lux.
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F läkt	Teknik	grundades	1990	och	ägs	 
av Magnus Forsberg och Tony Karlsson. 
Till Bryggudden etapp 1 har Bevego 

sålt bostads aggregat och designkåpor från  
Systemair till köken i de 60 treorna och  
fyrorna. Högst upp finns även två större lägen-
heter i etage, som från tjugoförsta våningen 
har magnifik utsikt över Vänern.

– Vi bygger Karlstads högsta hus, säger  
Magnus Forsberg. Klart att det är spektakulärt.

   Den 60 meter höga byggnaden nära kajen är 
verkligen ett blickfång. Som det högsta huset 
i Karlstad är det mycket omtalat och det ut-
gör startskottet på utvecklingen av en helt ny 
stadsdel. Nu byggs det garage till de boende i 
anslutning. Caféer och restauranger i området 

har redan restaurerats för att matcha den nya 
stadsbilden, och kommer att kompletteras 
med lägre lägenhetsbyggnader och service 
som närlivs och förskola. Hela hamnområdet 
får nytt liv. Den första inflyttningen i Karlstads 
högsta hus sker i januari så det är inte långt 
kvar. Därefter står hundratalet hyresrätter 
närmast på tur.

gåTT UPP eTT PLAN i VeckAN
Något unikt med Bryggudden etapp 1 är att 
betongplattan har bearbetats på marken efter 
att varje del – rör, el och ventilation – har lagt 
in	sitt.	Varje	våningsplan,	som	väger	290	ton	
styck, har sedan lyfts upp på plats med kran 
och därefter har det gjutits. Detta har förenklat 

Fläkt Teknik ventilerar karlstads högsta hus

Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB har samarbetat med Bevego i över tio år 
och de gemensamma projekten är många och roliga. Bevego har levererat allt inom 
ventilation, från skruv till lite större ventilationsaggregat, åt projekt som ett hotell 
och lägenhetskomplex i Trysil, utbildningscentret i Hagfors och Hammarö Arena. 
Och det är bara några exempel.
 – Vi har ett väldigt långt och gott samarbete, säger Magnus Forsberg, Bevego är 
en av våra största leverantörer.

Jimmy Jonsson, montör på Fläkt Teknik, beundrar utsikten från Bryggudden etapp 1. 
Byggbolaget i Värmland AB är totalentreprenör.
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Fläkt Teknik och 
Bryggudden i siffror
•	Fläkt Teknik bildades år: 1990 

• Antal anställda: 35

• Antal projektledare: 5

• Omsätter, mkr: 75

• Bryggudden etapp 1  
 inleddes år: 2011

• Har i år gått upp ett plan i veckan  
 sedan vecka: 6

• Varje våningsplan väger, ton: 290

• Antal bostadsaggregat VR-300: 60 

• Antal tillhörande designkåpor: 60

” vi verkar lokalt med 
en jordnära attityd och 

snabbt fotarbete” 

arbetet betydligt för montörerna och bidragit till 
ytterligare ett unikum med projektet. Sedan 
arbetet med plattberglagen inleddes vecka 
6 i år har ett våningsplan i veckan kunnat 
färdigställas helt. Normalt är att gå upp ett 
plan på två veckor.

– Det har fungerat väldigt bra, säger Tomas 
Andersson som är montör på Fläkt Teknik. 
Vi är nog de som har varit mest förskonade 
från stress.

– Framför allt har det varit smidigt att kunna 
jobba på backen, tillägger kollegan Jimmy 
Jonsson.  

egeN SerViceAVdeLNiNg
Fläkt Teknik lever på sitt goda rykte och 

vill inte gå ut och marknadsföra sig för hårt.  
I stället är det relationerna de har byggt upp 
under åren som står för brödfödan. Fläkt 
Teknik tar sig an alla slags ventilations-
entreprenader åt både kommuner, landsting, 
fastighetsbolag och byggbolag. Genom den 
egna service avdelningen erbjuder de löpande 
service och underhåll enligt fasta serviceavtal.

– Vi är inte styrda av någon utan fattar våra 
egna beslut, framhåller Magnus Forsberg. 
För oss är det viktigt att verka lokalt med en 
jordnära attityd och snabbt fotarbete, som vi 
alltid har gjort.

På samma sätt ser Magnus många fördelar 
med att ha en och samma leverantör. Samord-
ningen leder till effektivitet och Fläkt Teknik 

får grejorna till bygget när de vill.
– I en del fall kan inte Fläkt Teknik lagerhålla 

materialet på byggarbetsplatsen, då löser vi 
det åt dem, berättar Fredrik Fernström, plats-
chef på Bevego-filialen i Karlstad och Magnus 
kontakt sedan många år.

Den ledande montören gör sina avrop själv 
efter att arbetsledaren har beställt materialet. 
Beroende på typ av projekt kan Fläkt Teknik 
köpa i princip allt material av Bevego. 

– En stor anledning till att vi köper mycket av 
Bevego är snabb hjälp och säkra leveranser, 
de håller vad de lovar och det är bra grejor, 
säger Magnus Forsberg. •

Fläkt Teknik ventilerar karlstads högsta hus

Montören Tomas Andersson visar var ett aggregat skall sitta.

Magnus Forsberg och Fredrik Fernström  
är djupt involverade i projektet.
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I maj lanserade Isover sin nya produkt Climaver på den svenska marknaden. Det kompletta ventilationssystemet 
är unikt eftersom det inte behövs någon traditionell ventilationskanal. Climaver är både isolering och kanal i en 
och samma produkt.

Systemet består av glasullsskivor med 
ett ytskikt av förstärkt aluminium  folie. 
Skivorna viks ihop till ventilations-

kanaler som sedan kombineras till hela 
kanal system, isolerade och klara, med några 
enkla handgrepp. Ventilationskanalerna väger 
omkring en tredjedel av motsvarande oisole-
rade plåtkanaler. Samtidigt ger sandwich-
konstruktionen en överlägsen styrka i för -
hållande till vikten. 

– Serien gör det möjligt för montören att 
anpassa ventilationssystemet på plats istället 
för att behöva vänta in nya delar, säger Jonas 
Karlsson, försäljningsansvarig för Climaver 
på Isover. 

Auktoriserade montörer kommer att utföra 
installationerna för att säkerställa hög kvalitet. 
Och användningsområdet är brett. Produkt-
erna är optimerade för luftvärme, luftkondi-
tionering och ventilation med tryck upp till 
400 Pa övertryck och 500 Pa undertryck samt 
lufthastigheter upp till 7 m/s.

UTmärkTA egeNSkAPer
Climaver ventilationskanaler har utmärkta 
term iska och akustiska egenskaper. Den 
höga isolerförmågan och lufttätheten gör att 
energi förlusterna är mer än sjuttiofem procent 
lägre än för oisolerade plåtkanaler. Kondens 
uteblir tack vare den goda isoleringen och 
det höga ånggenomgångsmotståndet och de 
tåliga ytskikten gör att kanalerna kan rengöras 
på samma sätt som traditionella plåtkanaler.

– Det här är ett betydande steg framåt jämfört 
med traditionella ventilationskanaler av plåt 
och ger fördelar i alla led, säger Jonas Karlsson. 
 

BeViSLigT Hög STANdArd
Produkterna och systemet är typgodkänt av 
SP SITAC och CE-märkta i enlighet med stan-
darden EN 14303. Även brandsäkerheten är 
i toppklass där Climaver uppfyller kraven för 
Euroclass A2-s1, do, det som i tidigare ver-
sioner av BBR kallades ”obrännbart material”. 
Liksom Isovers övriga glasullsprodukter består 
Climaver till sjuttio procent av återvunnet glas.

– Räknar man dessutom in energi- och 
materialbesparingarna så inser man snabbt 
att detta är en mycket bra produkt även ur 
miljösynpunkt, säger Jonas Karlsson. •

climaver ventilationsisolering med inbyggd kanal

Fördelar för installatörerna 
•	Lätt	att	hantera
•	Snabbt	att	installera
•	Går	att	anpassa	på	plats
•	Platta	paket	underlättar	logistiken
 
Fördelar för fastighetsägarna  
•	Ljuddämpande
•	Energisnålt
•	Lägre	installationskostnad
•	Enkel	rengöring

Tre kLokA ocH kLädSAmmA UTFörANdeN

cLimAVer® A2
Har förstärkt aluminiumskikt på både in- och utsida. Det yttre skiktet gör kanalerna 
lufttäta samt fungerar som ångspärr. Det släta inre skiktet minimerar tryckförlusterna. 

cLimAVer® A2 Neto
Insida klädd med en kraftig glastrådsväv som ger mycket god ljudabsorption. 
Utsidan har det förstärkta aluminiumskikt som ger lufttäthet och agerar ångspärr. 

cLimAVer® deco
Deco är en designvariant av A2 Neto och kan beställas i ett flertal olika färger på 
det yttre ytskiktet, så att ventilationen kan integreras i arkitekturen.

för mer information om produkterna är du välkommen att kontakta din lokala Bevego-säljare.
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D en 18 september är det dags i vår 
nyrenoverade filial i Göteborg.

– Mässorna har varit välbesökta 
och det presenterades flera nya intressanta 
produkter, berättar Lars-Åke Kämpe, affärs-
områdeschef för Teknisk Isolering på Bevego.

Utställare har varit Paroc, Isover, Armacell, 

Sebald, Bult & Motståndssvets samt Jouanel 
Industrie. 

– Vi försökte denna gång även locka in 
konsulter till våra mässor men de var lite 
svårflirtade, berättar Lars-Åke som ständigt 
har nya idéer för hur minimässorna kan 
vidareutvecklas. •

Bevego Teknisk Isolering har under våren genomfört sju minimässor. Det är Örebro, 
Linköping, Älvsjö, Växjö, Malmö, Sundsvall och Skellefteå som har stått värdar 
för våra uppskattade minimässor.

minimässor inom Teknisk 
isolering på Sverigeturné

I våras lanserade vi vår egen BevegoLine Fireproof. Det är ett sortiment produkter 
som möter kraven på brandsäkerhet vid montering av ventilationskanaler. Med hjälp 
av vår guide ”Brandklassad ventilationsupphängning av kanaler” är det lättare för 
kunderna att välja rätt.

Brandklassad 
ventilations upphängning  
av kanaler

www.bevego.se
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BevegoLine Fireproof togs fram i våras 
som ett svar på de skilda brand-
säkerhetskrav som råder i olika käns-

liga miljöer. Bevego beslutade att utveckla ett 
sortiment av produkter särskilt utvalda för att 
möta kraven, och presentera dessa rekom-
mendationer i en användar vänlig guide.

– Det finns rekommendationer för hur man 
hänger upp ventilationskanaler i taket, säger 
Håkan Askemar på Bevego i Uppsala.

Genom att välja produkter från BevegoLine 
Fireproof vet kunden att de får produkter som 
är lämpade för just den miljön.

– Om kraven ändras i framtiden ser vi  
naturligtvis över produktsortimentet igen, 
säger Håkan.

eTikeTT Som UNderLäTTAr
Genom BevegoLine Fireproof lanserade vi en 
serie produkter som överensstämmer med 
rekommendationerna. Produkterna är märkta 
med en speciell etikett för att underlätta för 
kunden att välja rätt. Bevego utvecklar stän-
digt sitt utbud i nära samarbete med ledande 
leverantörer.

– Vi tog fram guiden med godkända lös-
ningar tillsammans med Heco Nordiska, säger 
Håkan Askemar.

Lösningarna i guiden hänvisar till ”Praktiska 
lösningar, brandskydd ventilation” utgiven av 
Svensk Ventilation. För mer utförlig information, 
med bland annat tabeller och avstånd, finns 
skriften att beställa från Svensk Ventilations

hemsida. Ett exemplar för läsning finns hos 
din lokala Bevego-filial som du också kan 
kontakta för att få vår guide till BevegoLine 
Fireproof. •

      Fireproof hjälper 
kunderna att välja rätt

mässvinnare! Under mässdagarna arrangerade vi en tipspromenad där vinnarna belönades med var sin iPad. 
Här presenterar vi samtliga lyckliga pristagare. Grattis!

Bosse Andersson
Norisol Sverige AB, Linköping

mikael Lassen
JML Totalisolering AB, Malmö

magnus Andersson
WSP, Skellefteå

Lars Nilsson
Nilssons Isolering, Växjö

Per köpberg
Norisol Sverige AB, Örebro

Linus ekstål-Lundstedt
Sundins Isolering, Sundsvall

jan rudberg
Nacka Isolering, Älvsjö



För att täta en fals kan plåtslagaren välja  
mellan falsolja, tätningsmassa och expan-
derande tätningsband, allt efter de behov som 
objektet kräver. Bevego säljer samtliga alternativ. 
HusAma ställer följande krav på falstätnings-
medel för plåttak:

Falstätningsmedel skall vara icke torkande 

samt vattenavvisande och ha god vidhäftning 

mot plåten. Falstätningsmedel skall behålla sin  

tätande funktion under förekommande klimat-

iska påfrestningar samt ha dokumenterade 

egenskaper för ändamålet.

Med dessa krav som riktmärke har Bevego, till-
sammans med färgtillverkaren Gjöco och plåt-
konsulten Osmo Kurki, utvecklat BevegoLine 
Falstätningsmassa. En luktfri och miljövänlig  
nyhet, med utmärkt vidhäftning och stor elas-
ticitet.

BeVegoLiNe FALSTäTNiNgSmASSA 
... fungerar på alla slags plåtmaterial för tak- 
 täckning 
... påverkar varken metall eller färgbeläggning 
... finns i transparent utförande och i färg

Välkommen till din närmaste 
Bevego-filial!

Avs: Bevego, Box 168, 441 24 Alingsås

B

Produktkollen

Porto betalt

410939400

      kompletteras med två nya profiler
Nu fortsätter vi att utveckla vårt eget BevegoLinesortiment inom segmentet profilerad plåt. BevegoLine 17profil är redan en 
försäljningssuccé. Med två nya profiler utöver den befintliga kan vi erbjuda ett mer komplett produktprogram.
– En ökad lagerhållning innebär att vi förstärker tillgängligheten på produkterna, vilket gynnar våra kunder, säger Johan 

Cronhamn, affärsområdeschef Byggplåt.

BeVegoLiNe SoLSTAdTAkeT
I samarbete med Armat lanserar nu Bevego 
en takpanna i eget varunamn, BevegoLine 
Solstadtaket. Det är en vacker takpanna  
i enkupig design. Pannan ger en äkta tegel-
känsla samtidigt som den har alla fördelar 
hos stålplåt såsom låg vikt, korrosions-
härdighet och kulörbeständighet. 

BevegoLine Solstadtaket passar alla tak ner 
till 14 graders taklutning och finns i belägg-
ningarna Granite och Matt polyester.

BeVegoLiNe 20-ProFiL
En klassisk takprofil som fungerar lika väl 
på ekonomi- och lagerbyggnader som på 
sommarstugor – användningsområdena för 
denna populära profil är många. Täckande 
bredd 1000 mm. Monteras ner till 14 graders 
taklutning och finns i beläggningen polyester.

BeVegoLiNe 17-ProFiL
BevegoLine 17-profil används som både tak- 
och fasadprofil. Den är genuint vacker och 
har många användningsområden. 17-profilen 
tillverkas i aluminium 0,7 mm, aluzink 0,6 mm 
samt i stålplåt 0,5 och 0,6 mm. Detta på 
Bevegos SSC i Göteborg.

      Falstätningsmassa – för täta plåttak

Ingen fals på ett plåttak håller tätt om den utsätts för vattentryck. Under ett kraftigt regn kan det uppstå en flera millimeter 
tjock vattenfilm på taket, på väg mot vattenavrinningssystemet. Alla falsar som befinner sig under vattenytan, tillfälligt eller 
under en längre tid, utsätts för vattentryck och måste tätas för att förhindra läckage.

BevegoLine 20-profil

BevegoLine 17-profil

BevegoLine Solstadtaket


