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Ledare

BevegoNytt ges ut av:
Bevego Byggplåt & Ventilation AB 
Ansvarig utgivare: Isabel Bossle 
Produktion: Rymd Reklambyrå

Repro & Tryck: 
Snabbtryckeriet Alingsås AB
Papper: Edixion Offset
Upplaga: 8 500 ex 

Redaktion

Stort grattis till Agneta Wykman, Wykmans Plåt AB, Ängelholm  
som vann tävlingen i nummer 4/15!

Peter Hamberg, VD.

Tävla och vinn biobiljetter!
Svara på frågorna och du har chans att vinna två biobiljetter.  
De rätta svaren hittar du i detta nummer av BevegoNytt.

1. Vilken leverantör tog fram en plåt i specialkulör till 
 Örebro konserthus?   

2. Vad heter den Bevego-exklusiva produkt som användes  
 på HSBs tak i Malmö?

3. Vad heter aggregatet från Salda som installeras i Örebro  
 och Karlstad?

4. I vilken region arbetar BevegoProfilen i detta nummer?

5. Från vilken leverantör kommer materialet till fasaden på  
 Galleria Boulevards parkeringshus?

 

Skicka dina svar till andreas.nilsson@bevego.se märkt ”Tävling 1/16”  
eller till BevegoNytt, Box 168, 441 24 ALINGSÅS senast den 
23 maj 2016. Lycka till! 

Namn

Adress

E-mail

Bevego finns där ni finns! 
Vi agerar på en bra marknad. Jämfört med de flesta övriga Europeiska 

länder sticker Sverige ut och det finns inget som tyder på minskat 

byggande i närtid. Våra två affärsområden Ventilation och Teknisk isolering 

ligger verkligen rätt i tiden då det är ett enormt fokus på såväl energi som 

inomhusmiljö. 

Även vårt tredje affärsområde, Byggplåt, tycks ligga rätt i tiden. Detta 

märks inte minst på intresset från de arkitekter som valde att vika en hel 

dag för att låta sig inspireras av plåtens mångfald och möjligheter. PLÅT16 

som gick av stapeln i Göteborg den 10 mars lockade över 200 deltagare. 

Utöver det kommer branschorganisationen Svensk Byggplåt att synas 

mer och mer vilket på sikt kommer öka intresset för detta förträffliga 

material. Framtiden ser med andra ord ganska ljus ut för alla våra kund-

grupper – plåtslagare, ventilationsinstallatörer och isolerare. 

Vår strategi att vara nära kund, 36 filialer med välfyllda lager, i kombi-

nation med marknadens bredaste sortiment har visat sig vara en fram-

gångsfaktor. När vi sedan kryddar detta med en rad mervärden såsom 

e-handel, smarta logistiklösningar, lojalitetsklubb och mycket annat så 

visar vi vår styrka.

 Detta nummer av BevegoNytt visar verkligen prov på den mångfald 

av projekt där vi kommer till vår rätt och kan tillföra ett mervärde för våra 

kunder. Som vanligt presenteras också lite nyheter.

Vi syns på Nordbygg den 5–8 april,  
där vi som vanligt är representerade.
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BEVEGOPROFILEN

4–5

BevegoProfilen

Tony Geidemark

Hej, vad arbetar du med?
– Säljare Byggplåt Region Mellan, det är i Väst-
manland och Södermanland, runt Mälarens 
västra del. Min uppgift är att vårda befintliga 
kundrelationer och arbeta upp nya. Jag har 
kontorsplats på Bevego-filialerna i Västerås 
och Eskilstuna men är mest ute på fältet.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– I snitt är jag ute och träffar kunder tre–fyra 
dagar per vecka. En produkt jag sålt mycket 
av på sistone är SolEl, bland annat till flera 
stora projekt hos lantbrukare i trakten. Kun-
dernas feedback är mycket inspirerande för 
mig, speciellt när jag tagit fram maskiner till 
BevegoLine. Snipsmaskinen är min idé och 
fönsterblecksklippen har jag vidareutvecklat. 
Skönt att kunna vara kreativ och ha en flexibel
roll. Ibland kan jag också hoppa in på filialerna 
om någon ska vara ledig. Jag gillar verkligen 
det goda lagarbetet mellan alla som arbetar 
på Bevego.

Hur länge har du varit på Bevego?
– 2006 började jag, då köpte Bevego upp-
grossistföretaget Plåtproffsen som jag arbe-
tade på. Min roll blev då Platschef på filialen
i Eskilstuna, ett jobb som innebar mycket 
kontorsarbete. Det var bra men samtidigt 

ville jag inte tappa mina goda kontakter. Till-
sammans med mina chefer hittade vi en lösning 
och 2012 började jag på min nuvarande posi-
tion som regionsäljare. Trivs väldigt bra i den 
rollen och får nu både ansvar och mycket 
kundkontakt.

Vad gjorde du innan?
– Min pappa och farbror ägde Plåtproffsen 
och jag började hos dem när jag var 19 år. 
Efter lumpen fick jag chansen att starta upp 
en filial i Eskilstuna. 1995 tog jag och min bror 
Kent över den och drev den i egen regi fram 
tills vi sålde till Bevego. Våra företag hade 
samma filosofi och samma kundgrupp så vi 
passade bra ihop.

Vad gör du på fritiden?
– Eftersom jag drivit eget i många år försöker
jag nu att lägga mycket tid på familjen, fru och
två barn. Vi har gjort flera turer med husbil, 
bland annat till Nordkap och Lofoten. I sommar 
planerar vi att göra en längre resa tillsammans. 
De senaste sex åren har jag varit baskettränare 
för Köping UBBK, D17, min yngsta dotters lag. 
Inom klubben är jag också aktiv i sponsorgrup-
pen. Med min äldsta dotter spelar jag badmin-
ton och squash då och då. För egen del är det 
mountainbike, golf och flugfiske som gäller. •

VI KOMMER  
TILL NORDBYGG 
– GÖR DU?
VI BJUDER PÅ:
    FÖRFRISKNINGAR         

    TÄVLINGAR         

    UNDERHÅLLNING

Glöm inte att skriva ut din 
kostnadsfria biljett via 
www.nordbygg.se
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MONTER 

C18:49

Vi kommer delta med följande leverantörer:

QF Rörsystem 
Lätt- och snabbmonterat
Nordfab är en globalt ledande tillverkare av rör som ihopmonteras  
med spännband. 

Nordfab Europe
+45 86 47 11 00 
www.nordfab.eu

• Lätt att montera – snabbare montering

• Skarvas med spännband  
– komponenterna kan tas bort och 
användas igen

• Lätt att ansluta till existerande  
rörsystem

• Justerbar QF-passning gör det  
lätt att koppla ihop rören

• Ökad stabilitet och rundhet på alla  
delar tack vare QF-kanten
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VENTILATION FRÅN SALDA

BLI eKUND HOS OSS!

Nybyggda lägenheter får 
smarta köksaggregat 
Byggbolaget i Värmland AB har bråda dagar, de bygger för närvarande bland annat 900 lägenheter i Örebro och Karlstad. 
Det betyder att lika många lägenheter måste få bra ventilationslösningar. Bevego har levererat smarta ventilationsaggregat.  

I
Sverige påbörjades förra året 45 250 lägen-
heter i nybyggda hus enligt SCB, det är 
en ökning med ca 26 % jämfört med 2014. 
En del av den ökningen står Byggbolaget 

i Värmland AB för. I Örebro bygger de 500 
lägenheter till exempel kvarteret Purjolöken på 
Sörbyängen och kvarteret Gasugnen i centrala 
delarna av staden. Karlstad får 400 lägenheter 
till exempel på Bryggudden i Karlstads inre 
hamn och vid det gamla varvet på Kanikenäs-
holmen. I båda städerna kommer det att byggas 
både bostadsrätter och hyresrätter. I Örebro 
har man redan påbörjat arbetet med att instal-
lera ventilationsaggregaten.     

LÅNG ERFARENHET AV NYBYGGEN
De som utför installationerna är Fläkt Teknik 
Entreprenad AB i Karlstad. Företaget bildades 
1990 och idag har de totalt 35 anställda. De 
utför entreprenadarbeten inom luftbehandling, 
som till exempel konstruktion, mätning och 
injustering, montage, driftsättning, uppföljning 
och erbjuder serviceavtal. Förutom bostäder 

har de också utfört arbeten på skolor, i indu-
strier och köpcentrum.

– Vi har förmånen av att ha ett långt och gott 
samarbete med Byggbolaget i Värmland AB, 
säger Magnus Forsberg, VD och ägare, Fläkt 
Teknik Entreprenad AB i Karlstad.

– Under de senaste åren har vi på Bevego 
varit med som leverantör till många av deras 
gemensamma projekt, säger Fredrik Ferström, 
Platschef på Bevego Karlstad. Han berättar 
att han haft kontakt med Magnus under 15 år 
och att de tidigare hittat bra lösningar tillsam-
mans när det gäller just lägenheter.

 
SMART DESIGN MED GOD FUNKTION
Magnus kontaktade därför Fredrik för att få 
förslag på ventilationsaggregat som kunde 
passa dessa nybyggen. Aggregaten som val-
des är Smarty 2R från Salda. De utgör tredje 
generationens köksaggregat och har flera 
uppdaterade funktioner som underlättar instal-
lationsarbetet.

– Det är en bra och prisvärd produkt med god 

funktionalitet, säger Fredrik. Men den största 
fördelen var designlösningen. Aggregaten göms 
bakom en vanlig kökslucka ovanför spiskåpan, 
vilket gör att de boende slipper se tekniken, 
det är bara spiskåpan som syns.

– De är dessutom enkla att montera, och den
nya injusteringen där man kopierar värden 
fungerar jättebra, säger Magnus.

GODA RELATIONER VAR AVGÖRANDE
Fredrik är den som hanterat beställningarna 
och nu ser till att logistiken fungerar enligt plan. 
Materialet lagerhålls på Bevego och levereras 
ut till byggplatsen varje vecka efter avrop.

– Det är en extremt stor order med 900 venti-
lationsaggregat, spiskåpor och tillbehör. I nor-
mala fall kanske en order innehåller 10–20 
aggregat, säger han. Inköp i den här storleken 
görs ofta direkt hos tillverkaren men i detta fall 
var servicen från Bevego avgörande.

– Vi valde Bevego tack vare ett gott och lång-
varigt samarbete, där pris, leveranssäkerhet 
och service är oerhört viktigt, säger Magnus. •

  Läs mer på flaktteknik.se och byggbolaget-varmland.se/aktuella-projekt 

Nya funktioner:

• Enkel injustering som sparar mycket tid.  
 Kopiera inställda värden från ett aggregat  
 till ett annat med kontrollpanel eller PC.

• Larmindikering på spiskåpor, LED-lampa  
 med blinkande eller fast sken.

• Möjlighet till extern uppkoppling via   
 Modbus.

• Slimline spiskåpa, tillval för diskret   
 inbyggnad.

• Möjlighet till behovsstyrning av tryck,  
 CO2, fukt, etc.

Fördelar:

• Döljs bakom skåpslucka.

• Vändbart utförande ger god flexibilitet.

• Mycket enkel service, det mesta är  
 demonterbart utan verktyg.

Smarty 2R
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MASTERVEIL INDUSTRI

Masterveil 
– 30 år av luftridåer 

I dalsländska Brålanda, 2,4 mil norr om Vänersborg, ligger en tillverkningsindustri som 
levererar luftridåer till kunder i hela Europa. Dagligen passerar mängder av människor deras 

produkter på väg in i eller ut från butiker och köpcentrum. Nu firar företaget 30 år och den nya
ägaren ser fram mot nya möjligheter.

M
asterveil startades 1986 i Udde-
valla. Affärsidén var både enkel 
och avancerad, man skulle till-
verka luftridåer med bra tryck, 

som ger bra tätning och är skräddarsydda 
utefter kundens behov. Pierre Larsson köpte 
företaget 2015, men eftersom det var hans far 
som ansvarade för tillverkningsdelen vid star-
ten har han, mer eller mindre, varit med under 
hela företagets utveckling. 1990 började han 
själv arbeta i tillverkningen. Verksamheten 
växte stadigt och 1996 behövdes nya större 
lokaler, dessa hittade man i Brålanda och där 
är man fortfarande kvar. Numera sker även 
viss tillverkning på entreprenad i Rättvik. När 
den tidigare ägaren och grundaren började 
fundera på pension tog Pierre över ägandet.

– Det kändes naturligt för mig att ta över. Vi
har en bra produkt och en bra tillverknings-
process, säger han.

SPECIALANPASSADE LÖSNINGAR
När Masterveil startades ville man lösa pro-
blemet med det kallras som uppstår i portar. 
De produkter som då fanns på marknaden 
kunde mer liknas vid värmefläktar och hade 
en ”kosmetisk” funktion. I stället utvecklade 
Masterveil en ny typ av luftridåer med ett högre 
lufttryck vilket gav mycket bättre effekt. Idag 
består deras sortiment av 15 modeller, alla 
specialtillverkas och anpassas efter kundens 
önskemål och den aktuella portens behov.

– Det är verkligen ett gediget hantverk som 
utförs här, säger Anders Vervaart säljare på 
Bevego Industri som har god kontakt med 
företaget.
 
 

FINNS I HELA EUROPA 
Luftridåerna monteras i entréer hos butiker och 
gallerior, portar till industrier och kylrum hos 
livsmedelsgrossister.

– Vi är speciellt kända för vårt dubbla stående 
luftridåsystem, berättar Pierre. Det kan fås i en 
flexibel variant med fristående fläktaggregat 
eller en kompakt version med inbyggda fläktar. 
Bland kunderna finns kända varumärken som 
Ica, IKEA, Biltema och det nyligen invigda Mall 
of Scandinavia. Men det mesta av produktionen, 
ca två tredjedelar, går på export till Europa, 
främst Belgien, Holland, Tyskland och de nord-
iska länderna.

– Vi har en jättebra säljare i Belgien. Han har
ca 20 säljare till sin hjälp och säljorganisationen
växer ständigt, säger Pierre. I Sverige har 
Masterveil fyra externa säljare som bearbetar 
den inhemska markanden. 
 

SÄNKER ENERGIKOSTNADEN
Förutom att stänga ute drag och kall luft kan 
en bra luftridå också sänka energikostnaden 
markant. Masterveils flexibla luftridåanlägg-
ningar har en täckningsgrad på ca 75 %, det
höga trycket gör att kallraset minskar och inom-
husklimatet kan hållas stabilt. Beräkningar visar 
att en port med luftridå kan sänka energikost-
naden med upp till 75 % per år jämfört med 
en oskyddad port. Det kan med andra ord bli 
en god investering för plånboken och miljön, 
inne och ute. Något som uppskattas av både 
personal och besökande kunder.

ÖKADE INKÖP TACK VARE BRA PRISER
Jonatan Eriksson på Bevego Trollhättan tar 
varje vecka emot beställningar från Masterveil.

– För tio år sedan köpte de bara ventilations-
utrustning av oss men med åren har de upp-
täckt resten av vårt sortiment, säger han. Idag 
köper de produkter från alla Bevegos affärs-
områden som rostfritt stål, aluzink, galvaniserad 
plåt, isolering till kanaler, ventilationsdetaljer 
och diverse monteringsmaterial.

– I och med att Bevego Industri kunde erbjuda 
konkurrenskraftiga priser på plåt så började 
vi köpa även det hos Bevego. Det underlättar 
mycket att ha en leverantör av allt material. Dess-
utom lagerhåller de många av de produkter vi 
behöver, säger Pierre. Materialet levereras till 
Masterveils fabrik med Bevegos turbil.

– Det fungerar väldigt bra. Vi är väldigt nöjda 
med alla produkter och servicen från både Anders 
och alla på filialen i Trollhättan, säger Pierre.

EFTERFRÅGADE FOLIERAD ALUZINK
Eftersom Masterveils produkter monteras syn-
liga ute hos kunderna är kraven på ytfinish 
mycket höga. Pierre tar som exempel att de 
arbetar en del i aluzink. När den inte ska 
lackas är det viktigt att ytan skyddas för att 
inte bli repig, speciellt under transport.

– Vi frågade Bevego om de kunde erbjuda 
en plastfolie även på aluzinken och det fixade 
de för oss. Så nu är ytan perfekt när vi får hit 
plåten, säger han. 

SER FRAM EMOT NYA PRODUKTER
Framtiden ser ljus ut för Masterveils och deras 
luftridåer.

– Just nu kommer många nya fläktar ut på 
marknaden, dem ska vi titta närmare på. Det 
är alltid roligt att ta fram nya produkter, säger 
Pierre. Han funderar också på om de kanske 
borde hitta en ny säljare på den svenska mark-
naden, det finns fortfarande några områden 
som inte bearbetats. Hur det blir med den saken 
återstår att se men det låter som vi kan se fram 
emot ytterligare 30 år av luftridåer, minst. •

Se mer av produkterna på 
masterveil.se  

BRÅLANDA

”
det mesta av 

produktionen går på 
export till Europa
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Climate Recovery 
innovativa 
ventilationskanaler 
Företaget Climate Recovery grundades för ca åtta år sedan i Kalmar. Sedan dess 
har man arbetat med utveckling och tester av en ny typ av ventilationskanaler. Nu 
lanseras resultatet – ett helt nytt system av ventilationsprodukter. Självklart finns 
de att köpa på Bevego.

K
analerna är flexibla och formbara, de 
levereras platta i paket och återgår 
snabbt till en rund form när de tas 
ur förpackningen. Vikten på Climate 

Recoverys d=125 endast är 0,64 kg/m, jämfört 
med en kanal i plåt där d=125 mm ligger på 
ca 2 kg/m. De gör dem lätta att hantera i dubbel 
bemärkelse. Även installationen är lätt, dess-
utom är kanalerna förisolerade vilket sparar 
både material och arbetstid. Enligt tester ut-
förda av installationsexperter går det att spara 
upp till 50 % av monteringstiden jämfört med 
konventionella kanaler.

– Ibland måste man tänka utanför boxen och 
våga prova lite nyheter, detta kan verkligen bli 
en succé tror vi, säger Kasper Ståhlgren, Affärs-
områdeschef Ventilation på Bevego.

DÄMPAR LJUD HELA VÄGEN
Han berättar vidare att produkten lämpar sig 
speciellt bra i utrymmen som kontor eller klass-
rum. Kanalerna har mycket goda ljuddämpande 
egenskaper, och det gäller hela kanalen inte 
bara vid själva ljuddämparen som annars kanske 
bara utgör 900 mm. De kan med fördel mon-
teras från huvudkanalen och in i rummen för 
att reducera ljudet från ventilationen men ändå 
behålla full effekt.

HÅLLBARHET I ALLA LED 
Kanalerna är tillverkade av glas, sand och soda 
som klätts i aluminiumfolie. Glaset som används 
i tillverkningen kommer till största del från 
återvinning. Under produktionen är utsläppen 
av CO2 upp till 90 % mindre jämfört med kanaler

i plåt. Tack vare att produkterna tar lite plats 
kan transportutrymmet utnyttjas effektivt och 
man slipper transportera luft. Tillverkningen 
sker i Kalmar och produkterna kan levereras 
via Bevegos utbredda distributionsnät vilket 
gör transporterna än mer effektiva på den 
svenska marknaden. Väl på plats kan Climate 
Recovery system alt. produkter också minska 
energiförbrukningen i fastigheten tack vare låga
tryckförluster. •

Vill du veta mer? Tala med din 
Bevego-kontakt eller läs mer på 
climaterecovery.com

 Fördelar med Climate Recovery

• God ljuddämpning
• Låg vikt
• Förisolerade
• Lättmonterade
• Tar lite plats under transport
• Låg klimatpåverkan

Climate Recovery  
och Bevego på Nordbygg 

Under Nordbygg, 5–8 april, hittar  
ni oss tillsammans på Slussentorget, 
A36:30 och A39:39, konsultplats 

B,2. Besök oss gärna och ta en 
närmare titt på produkterna.

Industri port med dubbla stående 
luftridåer med kanaldragning.

CLIMATE RECOVERY NY PRODUKT

Entré med dubbla stående luftridåer,  

där kanaldragning  och fläktagg ligger  

i undertaket.
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 Läs mer om nybyggnationen  
på smaa.se/bostader-till-salu/

bostad-balsta-frosundavik och om 
Lindkrans plåtslageri AB på lindekrans.se

Nybyggt område får Plannjatak 
I Bålsta, Håbo kommun, 5,3 mil nordväst om Stockholm bygger Småa
ett helt nytt område. Frösundavik är namnet och det kommer att bestå
av 83 bostäder, vackert belägna i en grön miljö vid Mälarens strand.
Bevego levererar material till taken och gör kontinuerliga avstämningar
under projektet.

B
ostäderna är enplanshus och två-
planshus med egen carport. De har 
en tidlös design med generös tak-
höjd, stora glaspartier och en exteriör 

med stående träpanel och plåttak i samma 
kulör. Dessa tak är klädda av Lindekrans plåt-
slageri AB. Företaget grundades 1998 och 
drivs av Thomas Lindekrans. De utför alla typer 
av plåtarbeten men arbetar speciellt mycket 
med tak, oftast handlar det om ROT-jobb på 
äldre bostadshus inne i Stockholm. Denna 
gång fick de hålla sig på hemmaplan i Bålsta, 
deras verkstad ligger bara fem minuter från 
byggplatsen.

STABILT MATERIAL
– Detta är vår första storskaliga nyproduktion, 
säger Thomas. Det kräver mer struktur och 
planering än annars men det går väldigt bra. 
Han berättar att det är stor skillnad mot de 
arbeten de vanligvis utför, både när det gäller 
höjd och design. Här får varje hus sin egen 

byggnadsställning vilket gör att man lätt tar sig 
upp och ner. Allt material lyfts upp på taken 
med kranbil. Designen är lättarbetade sadeltak,
bandtäckta med Plannja plåt i tre kulörer, PL42 
brunröd, PL 10 grafitgrå och PL 45 silver-
metallic. Utöver tak har de också monterat 
Plannja vattenavrinning och Weland taksäkerhet 
i samma eller matchande kulörer. I verkstaden
tillverkar de alla huvar, stosar, hängskivor 
och nockplåt.

– Vi använder i princip bara Plannjas plåt. 
Det är ett stabilt material som man kan lita på,
säger Thomas. 

EFFEKTIVT TEAMARBETE  
Hasse Holmberg på Bevego Älvsjö är den som 
tagit emot beställningar och skött leveranser 
av materialet. Tillsammans med Lindekrans 
plåtslageri AB och Småa har han gått igenom 
projektet, tidplan och materialåtgång.

– Den gemensamma planeringen är viktig för 
att alla ska kunna ligga i fas med projektet, 

säger han. Nu håller han koll på när material 
måste beställas för att kunna levereras i rätt 
tid och gör kontinuerliga avstämningar med 
Thomas för att undvika onödiga driftstopp.

– Vi har kört som ett team, det är ett bra 
arbetssätt som fler borde prova, säger han. 
Under första etappen reser man 21 villor, etapp 
två startar vecka 17 och omfattar 26 villor. 
Hela området ska stå klart 2018.

– Det är ett högt tempo, så det gäller att allt 
flyter på, säger Thomas. Han är väldigt stolt 
över sin personal och menar att de gör ett 
fantastiskt arbete.

– Hasse har också skött det här jättebra, han 
får mycket beröm, avslutar han. •

 

Frösundavik bildmontage.
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Örebro konserthus har nytt tak  
i specialkulör 
Örebro konserthus ritades av stadsarkitekt Georg Arn och stod färdigt 1932. Byggnaden uppfördes i nordisk klassicistisk stil
och hade en ståtlig entré med pilastrar och stuckreliefer. Denna entré byggdes under en renovering i mitten på 80-talet om
till en för den tiden mer tidstypisk design. Men nu har konserthuset åter fått en storslagen entré och ett helt nytt tak. 

A
rkitekten Sven Gunnarsson med hjälp 
av kollegorna Ulla Antonsson och 
Björn Bondesson på White ligger 
bakom designen av ombyggnationen.

Bland annat har fastigheten, som ägs och för-
valtas av det kommunala bolaget Örebroporten,
byggts ut tolv meter och fått en ny entré som 
inspirerats av den ursprungliga entrén från 
1932. I konsertsalen har taket höjts hela sex 
meter för att skapa volym, förbättra akustiken 
och ge plats för ytterligare publikplatser. Den 
upphöjda delen i taket har två inglasade sidor 
som låter dagsljuset flöda in i lokalen. 

Entreprenör var NCC och plåtslageriarbetena 
har utförts av AB Lillåns Bleck och Plåt.

– Det är alltid lite speciellt att få arbeta med
en så karaktäristisk fastighet, säger Mats Kärf,
Platschef och delägare på AB Lillåns Bleck och 
Plåt. Ett företag som har hela 42 anställda och 
ingår i en koncern med två andra plåtslageri-
företag i Karlstad och Täby. De tar sig an alla 
typer av uppdrag när det gäller tak och fasader 
i plåt, inklusive tätskikts- och måleriarbeten, 
och mycket annat. 

PRISVÄRD SPECIALLÖSNING
Från början var det tänkt att konserthusets tak 
skulle kläs i koppar men kostnaden blev för 
stor. Arkitekten föreslog då att man istället 

kunde använda stålplåt som lackerats i en 
specialkulör de tagit fram. Bevegos leverantör 
Plannja fick tillverka en provbit som godkändes 
och beställdes. Trots en leveranstid på tolv 
veckor, minimikrav på beställd volym och ställ-
kostnad blev denna speciallösning ändå billi-
gare än att använda koppar.

– Även om det kan krävas en del extra plane-
ring och väntetid så är det oftast fullt möjligt 
att få specialutförande från våra leverantörer,
säger Johan Backau, Platschef på Bevego 
Örebro. Det kan vara bra att ha med sig. 

DUBBLA VERKSTÄDER 
När plåten var färdigproducerad och levererad 
klädde AB Lillåns Bleck och Plåt in taket och 
den upphöjda delens fasad med dubbelfalsad
bandtäckning. De har också monterat taksäker-
het från CW Lundberg i samma specialfram-
tagna kulör, stuprör i koppar och interiöra lister
i rostfritt stål.

 

– Vi har dessutom gjort en kopparinklädnad
runt entrén och lagt tätskikt med papp och 
dränering, säger Mats. När det gamla taket revs
tog man tillvara på en gammal spira som sedan
monterades upp igen för att pryda det nya taket. 
Fyra plåtslagare utförde arbetet som påbör-
jades i april och stod klart i november förra året. 
Under tiden hade man fältverkstad på bygg-
platsen men tillverkade också enheter som 
fotrännor, fotplåtar och körde upp band i den 
egna verkstaden norr om centrala Örebro.

– Vi hade en del tidspress i projektet och då
var det en bra att kunna dela upp arbetet på 
detta sätt, säger Mats. Bevego har levererat 
material till både byggplats och verkstad. I början 
av december återinvigdes konserthuset och 
på vårens repertoar står klassisk musik, barn-
konserter och stand-up. •

 

Läs mer om företaget på lillansplat.se 
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PLÅT16 OCH ALP

Prisvärd aluminium- 
plåt på Malmötak  
HSB ville klä om ett tak på en av sina fastigheter i centrala Malmö. Det är en 
hörnfastighet med ett u-format tak, många rundningar, nivåskillnader, avsnitt med 
takpannor och ett trapphus in mot gården. Med andra ord, en härlig utmaning för 
en plåtslagare. Hit har Bevego levererat en ny typ av aluminiumplåt – ALP.

U
ppdraget att lägga om taket gick till
KM Byggnads Plåt i Malmö AB. Claudiu 
Krössman, VD och ägare, grundade 
företaget 2007 och sedan dess har 

verksamheten växt och nu har han flera an-
ställda. De tar sig an alla typer av uppdrag, 
både stora och små, och sätter alltid hantver-
ket i fokus. Claudiu själv har lång erfarenhet 
från branschen och har utfört arbeten på allt
från industrifastigheter till kulturbyggnader. Ulf
Rohrstock, säljare Byggplåt, Region Syd, har
följt honom under hela hans karriär.

– Det är en väldigt duktig plåtslagare som 
har höga krav på det arbete han och hans 
personal utför.

FALSBAR OCH UV-RESISTENT
När förfrågan till detta projekt kom till Ulf hade
han precis fått in en ny produkt i sortimentet 
och föreslog den för Claudiu. Produkten var en 
aluminiumplåt, ALP, lackerad i en UV-resistent 
mörkröd kulör.

– Det är en snygg och följsam produkt som 
dessutom är falsbar, säger Ulf. Han under-
stryker att ALP är en produkt som bara finns 
hos Bevego.

– Den såg bra ut, kändes bra och var likvärdig 
med den produkt vi tidigare använt. Den var 
också prisvärd, säger Claudiu och berättar att 
ALP blev billigare än alternativet de först räknat 
på. Kunden HSB tyckte också om utseendet 
och tillsammans beslöt de sig för att prova ALP 
på fastigheten.

TAKET FÅR MER KARAKTÄR 
Claudiu menar att det alltid är viktigt att följa 
anvisningarna, alla material är olika och det 
måste man ta hänsyn till. Aluminium har till ex-
empel mycket rörlighet och kräver viss försiktighet.

– När man bockar plåten måste man använda 

verktyg med lätt rundning och man får inte 
klämma för hårt. Annars är risken stor att det
spricker, berättar han.

I detta projekt var taket mycket omväxlande. 
Claudiu förklarar att på ett tak med många 
olika former och nivåer syns kvaliteten på arbe-
tet mer än på ett slätt tak.

– Det kräver stor kunskap och noggrannhet 
av plåtslagaren som tar sig an ett sådant projekt,
säger han. Han lägger stor vikt vid alla detaljer 
och vill att det ska se bra ut i många år fram-
över, även om det gäller tak där endast ett 
fåtal människor kommer nära. Utseendet är 
också viktigt på långt håll.

– Den mörkröda färgen syns bra och ger hela
taket mer karaktär, säger han. Eftersom lacken
är UV-resistent kommer utseendet att hålla 
länge, garantin från Bevego är upp till 50 år. 

LAGERHÅLLNING KORTAR VÄNTETIDER
KM Byggnads Plåt i Malmö AB handlar det 
mesta de behöver av plåt, verktyg och mon-
teringsmaterial hos Bevego, främst på filialen 
i Malmö.

– Jag har väldigt bra kontakt med alla som 
arbetar där. Vissa har jag känt i över 15 år, 
säger Claudiu. De ställer alltid upp och hjälper
till med både beställningar och leveranser. Och
de kan snabbt ta hem varor från andra filialer.
Att filialen har ett så brett sortiment på lager 
ser han också som en stor fördel.

– Kunderna vill ofta att vi ska komma direkt
och när vi då har möjlighet att snabbt få tag 
på bra material hos Bevego så minskar vänte-
tiderna avsevärt och vi kan ge bättre service. 
Jag är väldigt nöjd med dem, säger han. •

Läs om företaget på kmplat.se 

TENGBOM VINNER PLÅTPRISET 2016  
Den 10 mars arrangerades seminariedagen 
PLÅT16 på Eriksbergshallen i Göteborg. Det var 
nionde året i rad som arkitekter och besluts-
fattare inom bygg- och fastighetsbranschen 
bjöds på inspiration när det gäller metallfasader-
nas möjligheter. Bland årets talare fanns Julie 
Eizenberg, Michel Rojkind, Grethe Haugland och 
Jens Kert Wagner som berättade om sina spän-
nande projekt. Dessutom tilldelades Tengbom 
PLÅTPRISET 2016 för den unika fasaden i zink 
på Alingsås tingsrätt. Mer om projektet finns i 
BevegoNytt #4 2015 som du hittar på bevego.se.

Magnus Almung och Fritz Olausson. 
Foto: Anna Hållams.

Missade du eventet? På plat16.se 
finns mer information om talare 
och nominerade fasader. 

”

”

JURYNS MOTIVERING:  
PLÅTPRISET 2016 tilldelas en byggnad som 
väcker känslor. Med tydlig karaktär, likt en 
småskalig bergskedja med självständiga toppar, 
utstrålar den styrka och säkerhet lika väl som 
livfullhet. Den monolitiska volymen bär genom-
gående ett material med löfte om ett vackert 
och vist åldrande och trots det starka kontras-
terandet gentemot moderbyggnaden, grundar 
sig utförandet i stor respekt för den ursprung-
liga volymens arkitektur och material. Här till-
låts anrikt att samspela med modernt, för att 
mötas i ett nytt uttryck som med tiden kommer 
att föra dem allt mer samman. Upphovsmännen 
har varit påstridiga i sitt materialval, vilket bottnar 
i mycket god materialkännedom. En förtrogenhet 
som också har möjliggjort detaljrikedom i det 
finstilta liksom utrymme för stor hantverksskick-
lighet. Alingsås invånare bör med tillförsikt 
följa varje årsring på denna gedigna byggnad. 

Foto: Tengbom.
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Modern fasad i z-balk 
Parkeringshus är sällan attraktiva till utseendet men i Kristianstad finns ett undantag. Designen står en plåtslagare från 
Älvängen för, likaså monteringen. Bevego har bistått under hela processen.  

P
låtslagarna i Ale AB (PIAAB) är ett 
modernt plåtslageri i Älvängen utan-
för Göteborg. Företaget grundades 
2005 av Mathias Mattson, VD, och 

Magnus Johansson, vice VD, idag har de 15 
anställda med bred kompetens och stort hant-
verkskunnande. I sin verkstad specialtillverkar
de alla delar de använder, allt med lika stor 
noggrannhet vare sig det gäller fönsterbleck 
eller kyrktuppar. Förutom vanliga plåtslageri-
arbeten som tak och fasader, utför de också 
interiöra arbeten som dekorativa inrednings-
detaljer. Mathias berättar att de dessutom ofta
skapar arkitektonisk design även om de kanske
inte alltid tillskrivs äran i slutändan.    

TOG FRAM EGEN DESIGN
Steen & Strøm ville ha en ny fasad på parkerings-
huset vid sitt köpcentrum, Galleria Boulevard 
i Kristianstad. Tack vare goda branschkontakter 
som kände till Mathias kompetens fick han 

förfrågan att komma med förslag på design-
lösningar. I samråd med Martin Bogren på 
Bevego Hisings Backa* och Bevegos leveran-
törer valde han ut några material som kunde 
passa. Stålproducenten Tata Steel, som så 
småningom blev leverantör till projektet, hjälpte 
till exempel till med vindlastberäkningar.

– Jag ritade tre olika förslag, i tre olika mate-
rial, och ett av dem blev utvalt, säger Mathias.   

Fasaden är numera klädd i lättbalk med 
z-profil som monterats på höjden med visst 
avstånd mellan varje balk, vilket ger ett modernt 
och luftigt resultat. Till projektet användes 
10 900 m balk i varmförzinkat stål och 1 800 m 
hattprofil i stål. Martin skötte förutom beställ-
ningar, också logistikplaneringen och såg till 
att materialet transporterades från Tata Steel 
i Halmstad direkt till byggplatsen i rätt tid. 
Arbetet tog cirka fyra veckor och var klart i 
november 2015. 
 

GOD PLANERING GER MINIMALT SPILL
– Det är alltid roligt att få förtroendet och ha 
möjlighet att delta i hela processen från projek-
tering till montering, säger Mathias. Med en hel-
hetssyn och tidig inblandning i projektet kunde 
de både planera tid och beräkna materialåtgång 
på ett optimalt sätt, vilket gjorde spillet minimalt.

– Det lilla skrot vi fick kunde vi köra till återvin-
ningen på en vanlig pick-up tillsammans med
trä och plast, säger han och betonar att PIAAB 
lägger stor vikt vid att arbeta hållbart. 

Under arbetet i Kristianstad besökte de också 
den lokala Bevego-filialen.

– De var till stor hjälp med allt möjligt. Eftersom 
vi inte kände till orten var det skönt att ha en 
bekant leverantör på plats, säger Mathias. • 

* Martin arbetar numera på filialen Bevego 
 Järnforsen. Besök honom gärna där.

TATA STEEL PÅ FASAD

  MASKINER FRÅN BEVEGO

I verkstaden hos PIAAB finns flera maskiner ur Bevegos sortiment,  
en gradsax, en falsmaskin och två kantmaskiner. De fungerar som  
komplement till större maskiner. Mathias är speciellt nöjd med  
falsmaskinen JOPROBACHT och lyfter fram några funktioner:

• Anpassad för rostfritt, stålplåt, aluminium, zink och koppar
• Lättanvänd touchpanel
• Möjlighet att ange längd och antal
• Steglös i start och stopp
• Bra klippfunktion
• Slitsfunktion som gör det möjligt att köra smalare skivor 

– Den fungerar jättebra och är fullt jämförbar med liknande maskiner 
på marknaden, säger han. 
 

Läs mer om företaget på  
piaab.se eller följ dem på 
facebook.com/piaab.se  



Avs: Bevego, Box 168, 441 24 Alingsås

B Porto betalt

410939400

BEVEGO.SE GÖR DET ENKLARE
I vår eHandel finns det mesta av vårt sortiment tillgängligt men också en stor mängd nyttig information som 
till exempel tips och instruktioner. Tjänsten utvecklas och anpassas ständigt för att uppfylla våra kunders 
behov. Om ni gör er beställning i eHandeln och hämtar varorna på valfri filial så kan ni effektivisera era 
köp. Ni kan också få era varor levererade direkt till ert företag eller er arbetsplats, vid den tidpunkt som 
passar er som bäst.

Mina sidor Favoriter

Sparade 
varuvagnar

Sök bland order- bekräftelser och fakturor
Hämta  

unik prisfil

Mina 
leveransadresser

FÖRDELARNA  
MED ATT VARA eKUND


