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Karaktärsfull byggnad får  
tak i Aluzink.  

SID 5

Special:

LÄGENHETER I HUSBY HAR HELRENOVERATS
Hoist Energy har installerat ny ventilation. SID 8

WRAPTEC LEVERERAR SNABB YTBEKLÄDNAD    
Självvulkaniserande produkt förkortar arbetstiden. SID 10

ÖRSJÖ – BELYSNING MED 
INNOVATIV DESIGN  
  Läs mer på sidan 6
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BORÅS
Rosendalsgatan 12
504 52  Borås
Tel 033-22 53 70
Fax 033-12 67 08
info.boras@bevego.se

ESKILSTUNA
Bredängsgatan 57
633 46  Eskilstuna
Tel 016-10 02 90
Fax 016-12 08 65
info.eskilstuna@bevego.se

FALUN
Västermalmsvägen 1
791 77  Falun
Tel 023-70 50 30
Fax 023-65 105   
info.falun@bevego.se

GÄVLE
Strömsbrovägen 23
803 09  Gävle
Tel 026-14 77 50
Fax 026-14 77 59   
info.gavle @bevego.se

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 34 D
411 04  Göteborg
Tel 031-63 12 80
Fax 031-65 75 69
info.goteborg@bevego.se

HISINGS BACKA
Importgatan 14
422 46  Hisings Backa
Tel 031-742 30 00
Fax 031-742 30 20
info.hisingsbacka@bevego.se

HÖGSBO
August Barks Gata 2
421 32  Västra Frölunda
Tel 031-17 07 50
Fax 031-45 11 49
Info.hogsbo@bevego.se

MÖLNDAL
Kryptongatan 24
43 153  Mölndal
Tel 031-67 46 50
Fax 031-67 46 59
info.molndal@bevego.se

HALMSTAD
Frennarpsvägen 12 A
302 44  Halmstad
Tel 035-15 09 60
Fax 035-15 09 69
Info.halmstad@bevego.se  

HELSINGBORG
Basaltgatan 5
254 68  Helsingborg
Tel 042-22 85 88
Fax 042-22 64 90
info.helsingborg@bevego.se

JÄRNFORSEN 
Industrivägen 33   
570 81  Järnforsen 
Tel 0495-177 70 
Fax 0495-500 79    
info.jarnforsen@bevego.se 

JÖNKÖPING
Bultvägen 2  
553 02  Jönköping
Tel 036-30 20 70
Fax 036-30 22 10   
info.jonkoping@bevego.se

KALMAR
Rigavägen 4 
393 56  Kalmar 
Tel 0480-44 28 30 
Fax 0480-44 28 31  
info.kalmar@bevego.se

KARLSTAD
Brisgatan 9
652 21  Karlstad
Tel 054-85 44 65
Fax 054-85 49 17  
info.karlstad@bevego.se

KRISTIANSTAD
Rörvägen 17–19
291 59  Kristianstad
Tel 044-28 16 60
Fax 044-28 16 61
info.kristianstad@bevego.se

KUNGÄLV
Maskingatan 3
442 40  Kungälv
Tel 0303-581 30
Fax 0303-581 32
info.kungalv@bevego.se

LINKÖPING
Attorpsgatan 8 B
582 73  Linköping
Tel 013-35 99 80
Fax 013-31 52 20   
info.linkoping@bevego.se

LULEÅ
Torpslingan 9   
973 47  Luleå
Tel 0920-23 78 70
Fax 0920-23 78 71
info.lulea@bevego.se

LUND
Gustavshemsvägen 7   
227 64  Lund
Tel 046-13 41 35
Fax 046-13 36 90
info.lund@bevego.se

MALMÖ    
Risyxegatan 3 
213 76  Malmö
Tel 040-21 41 10
Fax 040-21 41 77
info.malmo@bevego.se

NORRKÖPING   
Importgatan 32 
602 28  Norrköping
Tel 011-21 10 40
Fax  011-21 10 49
info.norrkoping@bevego.se

SKELLEFTEÅ 
Maskinvägen 20  
931 37  Skellefteå
Tel 0910-71 50 30
Fax 0910-71 50 39   
info.skelleftea@bevego.se

SUNDSVALL   
Mejselvägen 6
853 50  Sundsvall
Tel 060-17 76 80
Fax 060-17 76 86   
info.sundsvall@bevego.se

SÖDERTÄLJE
Klastorpsvägen 13
152 42  Södertälje
Tel 08-554 425 60 
Fax 08-554 425 61
info.sodertalje@bevego.se

BROMMA
Voltavägen 9–11 
168 69  Bromma
Tel 08-564 352 00   
Fax 08-564 352 29
info.bromma@bevego.se

ROTEBRO
Kung Hans väg 6
192 68  Sollentuna
Tel 08-440 14 40
Fax 08-626 20 42
Info.rotebro@bevego.se

VÄSTBERGA
Västberga Allé 60
126 30  Hägersten
Tel 08-608 88 60
Fax 08-31 31 27
Info.vastberga@bevego.se

ÄLVSJÖ
Konsumentvägen 17
125 30  Älvsjö
Tel 08-447 15 00
Fax 08-447 15 39
info.alvsjo@bevego.se

TROLLHÄTTAN
Kardanvägen 68  
461 38  Trollhättan
Tel 0520-48 04 00
Fax 0520-48 02 95
info.trollhattan@bevego.se

UMEÅ
Industrivägen 6
901 30  Umeå
Tel 090-12 54 44
Fax 090-12 22 15   
info.umea@bevego.se

UPPSALA
Kungsängsvägen 16
753 23  Uppsala
Tel 018-60 66 40
Fax 018-60 66 49
info.uppsala@bevego.se

VISBY
Hyvelgatan 10
621 41  Visby
Tel 0498-40 48 40
Fax 0498-40 48 49
info.visby@bevego.se

VÄSTERÅS
Dornhammargatan 2
721 33  Västerås
Tel 021-10 24 90
Fax 021-35 27 26
info.vasteras@bevego.se

VÄXJÖ
Sjöuddevägen 16 
352 46  Växjö
Tel 0470-72 94 55
Fax 0470-72 98 60
info.vaxjo@bevego.se

ÖREBRO
Nastagatan 12 A
702 27  Örebro
Tel 019-27 85 70
Fax 019-27 89 70  
info.orebro@bevego.se

ÖSTERSUND
Odenskogsvägen 1
831 48  Östersund
Tel 063-10 87 50
Fax 063-10 72 19
info.ostersund@bevego.se S
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VENTCENTER
Maskingatan 3
442 40 Kungälv
Tel: 0303-581 30
Fax: 0303-581 32
info.kungalv.vc@bevego.se

VENTCENTER
Gustavshemsvägen 8
227 64 Lund
Tel 046-12 16 70
Fax 046-18 47 05
info.lund.vc@bevego.se

VENTCENTER
Mekanikervägen 5
564 34 Bankeryd
Tel 036-30 75 76
Fax 036-30 75 77
info.bankeryd.vc@bevego.se  

STEEL SERVICECENTER
Importgatan 14
422 46 Hisingsbacka
Tel:031-742 30 00
Fax: 031-742 30 20
info.hisingsbacka.ssc@bevego.se

VENTCENTER
Fläktvägen 4
153 35 Järna
Tel 08-551 700 10
Fax 08-551 700 45
info.jarna.vc@bevego.se

FÖRSÄLJNING, LAGER, DISTRIBUTION OCH TILLVERKNING

BEVEGO Tel: 0322-67 14 00
Box 168 · 441 24  Alingsås  Fax: 0322-63 91 88 
Besöksadress: Malmgatan 8 E-post: info@bevego.se

HUVUDKONTOR

DISTRIBUTION/HÄMTLAGER

TILLVERKNING

Ledare

Stort grattis 
till Anders Karlsson i Ystad, på Ystad Plåtslageri AB 
som vann tävlingen i nummer 2/16!

2–3 BEVEGONytt NR 2 2016

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.
I förra tävlingen blev det lite fel därför ströks fråga 5.

1. Vad heter Frankes nya systemkåpa?      

2. I vilken produkt har Falls Plåt AB klätt taket på Akvarellen?

3. Vilken känd designer konsulterade Örsjö Belysning för att 
 modernisera sitt sortiment?

4. Som vad arbetar Bevego-Profilen i detta nummer?

5. Vilken ny självvulkaniserade ytbeklädning lanseras nu  
 hos Bevego?

 

Skicka dina svar till isabel.bossle@bevego.se märkt ”Tävling 3/16”  
eller till BevegoNytt, Box 168, 441 24 ALINGSÅS senast den 
11 november 2016. Lycka till! 

Namn

Adress

E-mail

Bevego fortsätter att uppgradera! 
Under parollen ständiga förbättringar har Bevego under flera år upp-
graderat befintliga filialer eller byggt helt nya. Det finns många anled-
ningar till denna satsning men alla leder till att det blir bättre för er som 
kund. Större filialer möjliggör utökad bredd på sortimentet, skräddar-
sydda lokaler ger ett effektivare flöde med ökad leveranssäkerhet, 

”renare” filialer skapar ordning och reda. Att lokalerna blir finare 
stimulerar också personalen vilket leder till ökad servicegrad. I år 
har vi byggt två nya filialer. Visby öppnade portarna i somras och 
Södertälje öppnade den 26 september. Bägge dessa etableringar är 
i samma fastighet som koncernbolaget Dahl. Förutom att vi tillsam-
mans skapar ett handelscentrum enbart för proffs så får vi även 
samordningsvinster som gagnar både miljön och er som kund. Ett 
exempel är möjligheten att i större utsträckning samordna transporter, 
köra tätare turer med mer fullastade bilar. 

Vår eHandel ökar konstant och vi har länge haft en responsiv 
webbplats som anpassar sig till såväl läsplattor som smarta telefoner. 
För att förenkla användandet ytterligare uppgraderar vi även på det 
digitala området genom att lansera en app. För er som kund finns 
här mycket att tjäna. Som inloggad kund kan ni i lugn och ro planera 
era inköp, bestämma om ni vill hämta eller få det levererat. Oavsett 
alternativ så sparar ni in på det mest kostsamma, nämligen tid.

Avslutningsvis har vi nu fullbordat uppgraderingen av vårt ventila-
tionssortiment. Detta då vi per den 1 september har integrerat det 
förvärvade bolaget Profiduct helt i Bevego. Det innebär att vi idag 
har fyra anläggningar som tillverkar rektangulära ventilationskanaler 
under Bevego-flagg. Vi har idag ett helt unikt och komplett erbju-
dande inom affärsområde Ventilation.

Det finns en röd tråd i dessa uppgraderingar. Det finns tid att tjäna 
på allt ovan och med tanke på hur marknaden ser ut under hösten 
så är det just tiden som är en bristvara.

Följ Bevego i sociala media för att läsa om nyheter, hitta lediga tjänster och se bilder från våra event. 

facebook.com/Bevego instagram.com/bevegoab 

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

Redaktion Repro & Tryck: 
Snabbtryckeriet Alingsås AB
Papper: Edixion Offset
Upplaga: 9 000 ex 
Foto omslag:  
Jasmin Storch  

linkedin.com/company/bevego-byggplåt-&-ventilation-ab
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BEVEGOPROFILEN   CABINET – NY PRODUKT
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ALUZINK PÅ TAK

BLI eKUND HOS OSS!

BevegoProfilen

Hej, vad arbetar du med?
– Jag arbetar som utesäljare av byggplåt i 
Region Sydost och utgår ifrån Bevego-filialerna 
i Järnforsen och Kalmar, min tid fördelas unge-
fär jämnt mellan dem.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Tre–fyra dagar i veckan är jag ute och besö-
ker kunder, både i deras verkstäder och på 
deras byggarbetsplatser, så det är väldigt varie-
rande. Tidigare har jag pratat mycket i telefon 
med kunder men sällan träffat dem, och att 
nu få göra det är mycket trevligt. Eftersom jag 
fortfarande är ganska ny på min tjänst blir 
mycket av att lära känna kunderna och presen-
tera mig själv. Jag har blivit väldigt väl mottagen 
vilket är både roligt och motiverande. När jag 
är inne på kontoret skriver jag offerter, tar emot 
ordrar och tar fram prisinformation. Men jag 
försöker också identifiera specifika behov i 
kundernas verksamheter för att sedan kunna 
föreslå lösningar och produkter som kan under-
lätta för dem. Det är en rolig och spännande 
utmaning, jag lär mig saker varje dag. Den här 
branschen står aldrig still utan utvecklas ständigt. 
 

Hur länge har du varit på Bevego?
– I februari 2011 började jag som kundmot-
tagare på Bevego Hisings Backa. Efter ett år 
gick jag över till att bli innesäljare av bygg-
plåt och arbetade som det tills jag flyttade till 
Småland i början av 2016. 

Vad gjorde du innan?
– Fram till 2008 pluggade jag Media- och 
kommunikationsvetenskap i Halmstad, men när 
jag var klar var det ont om jobb i den branschen. 
Istället kom jag att arbeta på lager och som 
säljare av textilprodukter. Tack vare min sälj-
erfarenhet och bra kontakter hamnade jag 
på Bevego. 

Vad gör du på fritiden?
– Min fru och jag har ganska nyligen flyttat till 
Eksjö och dessutom fått vårt första barn så det 
mesta av min fritid tillbringar jag med min familj. 
Självklart umgås vi också med vänner. Normalt 
sett försöker jag hinna med att träna, till exem-
pel har jag börjat spela fotboll igen. Och när 
tillfälle ges brukar jag delta i ett jaktlag, det är 
en avkopplande naturupplevelse.  •

Vårdboende med  
unik arkitektur
I kvarteret Diakonen, strax intill Kumla kyrka, uppförs just nu ett vårdboende 
för demenssjuka. Här ska det bli sex avdelningar med totalt 60 lägenheter, en 
administrativ avdelning, ett storkök och personalutrymmen. I våras utlystes en 
namntävling bland Kumlaborna och vann gjorde förslaget Akvarellen. Hösten 2017 
beräknas boendet stå klart. Bevego har levererat material till taken. 

A
kvarellen, som ritats av den numera 
pensionerade arkitekten Per Flodström 
på Kumla kommun, har en mycket 
unik form. Den består av sju samman-

länkade byggnader. I mitten har en två våningar 
hög huskropp placerats och utifrån denna går 
sex enplans huskroppar, i tre par, åt olika håll. 
Mellan dem skapas utrymme för grönskande 
innergårdar med trevliga promenadstråk där 
de boende kan få njuta av natur och frisk luft.  

FYRA GENERATIONER PLÅTSLAGARE 
Falls Plåt AB har anlitats av Peab för att ut-
föra plåtarbeten. Det är ett familjeägt företag 
som i år firar sitt 70-års jubileum. Grundaren 
Ivan Fall, då boende i Pålsboda, startade verk-
samheten i familjens källare. Där tillverkades 
i huvudsak askhinkar och expansionskärl samt 
papperskorgar till SJ. Med åren växte företaget 
och personalstyrkan, man fokuserade på bygg-
nadsplåtslageri och flyttade 1952 till dagens 
lokaler i Hardemo, strax väster om Kumla. 
1973 tog sonen Sten över och 2005 tog hans 
son, nuvarande VD, Johan Fall över. 

– Nu arbetar också min son Isac här så vi är 
plåtslagare i fjärde generationen, säger han.      

STORT JOBB MED MYCKET TAKYTA 
Eftersom designen på Akvarellen sticker ut är 
det förutom mycket takyta också en hel del 
vinklar och vrår att ta hänsyn till. 

– Det har varit mycket ritningar att gå igenom 
och mycket planering. Det här är faktiskt vårt 
största enskilda plåtjobb hittills, berättar Johan. 
Alla huskroppar ska få taken klädda med Aluzink 
från Armat, det är totalt ca 8000 m2 i dubbel-
falsad bandtäckning. Längs takåsarna på de 
utstickande delarna finns en uppbyggnad för 
ven tilation och den får ett eget tak. Längre fram 
ska också den högre byggnadens fasad kläs 
i Aluzink. 

– Det är ett bra alternativ om man letar efter 
ett underhållsfritt material, säger Johan. Det 
gäller bara att man hanterar det korrekt vid 
monteringen. 

Förutom tak ska Falls Plåt AB också montera 
takavvattning från Plannja och taksäkerhet från 
CW Lundberg. Nu håller de på med den fjärde 
huskroppen och deras arbete beräknas vara 
klart runt årsskiftet. 

– Det har varit en stor fördel att arbeta på låg 
höjd, det gör både arbetet och att lyfta upp allt 
material lättare, berättar Johan. 

VÄLDIGT NÖJDA KUNDER 
Större delen av materialet har levererats till 
företagets verkstad. Där har man kört upp fals 
och klippt till plåten i färdiga längder för att 
sedan ta med enheterna ut till byggarbets-
platsen. Visst material har också levererats 
dit direkt. 

– Vi handlar mycket material av Bevego, säger 
Johan. De levererar det de ska, när de ska och 
de hjälper alltid till om det skulle vara något 
problem. Vi är väldigt nöjda med dem, verkligen. 
Dess utom handlade min pappa av Johans 
pappa och nu handlar jag av honom så vi har 
ett långt och gott samarbete, säger han och 
menar Johan Backau, platschef på Bevego 
Örebro. •

|

Ny systemkåpa 
från Franke 
Under hösten kommer Franke att lansera en ny produkt i sitt köks-
sortiment. Den heter Cabinet och är en skåpintegrerad systemkåpa 
avsedd för centralventilation. På den utdragbara volymdelen monteras 
den vanliga skåpluckan och i infällt läge faller den in i linje med de 
övriga skåpen. En stilren produkt som följer trenderna inom köksdesign. 
Frankes produkter förknippas ofta med hög kvalitet, något som Kasper 
Ståhlgren, Affärsområdeschef Ventilation Bevego, kan intyga. 

– Våra inköp från Franke ökar ständigt men behovet av reservdelar 
och tillbehör minskar. Det känns bra att kunna erbjuda våra kunder så 
pass hållbara och funktionella produkter, säger han.  

Vill du veta mer om Cabinet eller någon annan produkt  
från Franke? Tala med din lokala Bevego-kontakt.

KUMLA

Läs mer om Falls Plåt AB och 
deras arbete på fallsplat.se

Joakim Gustavsson från Falls Plåt AB.

Jacob Fransson från Falls Plåt AB.
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ÖRSJÖ BELYSNING AB

Innovativ design  
i äkta material
Uppskattningen för produkter tillverkade med gediget hantverkskunnande 
har alltid varit stor. När Örsjö Belysning AB dessutom lade till modern 
design blev resultatet ökad framgång. Idag tillverkar de alla typer av 
design starka lampor till inredningsbutiker, hotell och restauranger.  
Bevego levererar diverse produkter i material som stål, koppar och mässing. 

Ö
rsjö Belysning AB ligger i Nybro, mitt 
i det område som vanligtvis benämns 
Glasriket och är känt för sin tillverkning 
av konstnärliga kvalitetsprodukter. 

Företaget grundades 1948 under namnet 
Örsjö Industri AB, då fanns ingen belysning 
med i bilden, men metall arbetade man i redan 
då. Några år senare kom de att tillverka vägg-
lampor till IKEA, sedan blev det elektriska 
fotogenlampor och lampor med glas från 
Böhlmark-Pukeberg och på den vägen är det. 
1994 köpte Roland Hjalmarsson företaget som 
han då redan arbetat på i 20 år. Idag är han 
kvar som VD, men äger företaget gör numera 
sonen Peter Hjalmarsson som också arbetar 
med inköp och försäljning. 

FRAMGÅNGSRIK DESIGNSATSNING 
1997 bytte de namn till Örsjö Belysning AB. 

Det var också början på en satsning där modern 
produktdesign kombineras med hantverk och 
kompetens. Designern Jonas Bohlin konsul-
terades för att se över sortimentet som i en 
marknadsundersökning hade bedömts som 

”mossigt”. För att få fram nya idéer höll man 
bland annat en workshop tillsammans med 
elever från en lokal högstadieklass. 

– Ambitionen var mycket hög bland de unga, 
säger Roland. Vi fick ut många bra embryon 
till designidéer och resultaten ställde vi sedan 
ut på Möbelmässan Stockholm Furniture Fair. 

Sedan dess har Örsjö Belysning AB utveck-
lat sitt sortiment tillsammans med några av 
Skandinaviens ledande designers, fokus ligger 
på funktion, innovation och personlighet. Något 
som resulterat i åtskilliga utmärkelser och spän-
nande uppdrag genom åren. 

– Det är ett gediget svenskt företag där varje  

 
steg i tillverkningen sker med noggrant hantverk, 
säger Helen Björkman, säljare på Bevego 
Industri Region Syd, och betonar hur impone-
rade det är att se hur produkterna växer fram.

     
LYSER UPP HELA VÄRLDEN 
Produkterna säljs i flera svenska inrednings-
butiker och arkitekter ritar in dem i sina projekt 
som till exempel på exklusiva restauranger. 
Dessutom gör flera hotellkedjor stora direktköp. 
Men kunderna finns över hela världen, Örsjö 
Belysning AB har agenter i Norge, Finland, 
Schweiz, Storbritannien och Beneluxländerna. 
Genom att ställa ut på internationella design-
mässor har de fått kunder så långt bort som 
Australien. 

På orsjo.com kan du se alla 
produkter och läsa om deras 
designers. 

– Vi har en massa små kunder från när och 
fjärran. Det är inte bara roligt utan också en trygg-
het för företaget som inte behöver oroa sig att 
mista en enskild storkund, berättar Roland.

ÄKTA MATERIAL KRÄVER KOMPETENS
En viktig del av produktutvecklingen är det 
gemensamma arbetet med att ta fram nya 
idéer. Roland berättar hur personalen ofta 
samlas för att hitta lösningar på ett problem 
eller en utmaning. 

– På så sätt blir alla delaktiga i processen 
och kan bidra med sin kompetens och sin 
unika syn på saken, säger han och lägger till 
att det brukar vara väldigt roligt och givande.    

– Vi arbetar i råa, riktiga material från grunden, 
säger Roland. För att till exempel kunna arbeta 
i mässing måste man känna materialet och 
veta hur man ska bearbeta det för att få fram 

det bästa resultatet. Vi vill gärna visa våra  
kunder hur vi gör och vad som krävs för att 
tillverka våra produkter, säger han och menar 
att detta blir allt viktigare att lyfta i marknads-
föringen eftersom kunderna efterfrågar hant-
verk och äkthet i allt större utsträckning. 

 

– Att satsa på kvalitetsprodukter är också 
mer prisvärt och hållbart i längden, för både 
budget och miljö, säger han och menar att det 
har nu marknaden börjat inse. 

ENGAGERAD LEVERANTÖR
Från Bevego köper Örsjö Belysning AB stålrör, 
mässingsrör, kopparrör, formatklippt mässings-
plåt och ibland även formatklippt kopparplåt. 
Materialet levereras direkt till företagets lokaler 
med turbilen från Bevego-filialen i Järnforsen. 
Chauffören Patrik Adolfsson är speciellt upp-
skattad av personalen som tar emot leveran-
serna eftersom han alltid är trevlig, hjälper till 
och fixar. 

– Bevegos personal är nyfikna och de enga-
gerar sig i oss som ingen annan leverantör. Vi 
har stor respekt för deras kunnande, säger 
Roland. Han tycker också om hur Bevego genom 
till exempel BevegoNytt lyfter all den kunskap 
som olika typer av hantverkare har. 

– Det höjer statusen för hela branschen, 
säger han. •

”kunderna efterfrågar 
hantverk och äkthet

Kvist. Design:  
Jonas Bohlin.

Lean. Design: Jenny Bäck. Mushroom. Design: Matti Klenell. Johan Kjellstrand svetsar fast armar på Kvist.

Maria Ingvarsson monterar Mushroom.

Björn Thorén sätter maskeringar innan Kvist-lamporna ska lackeras.

Här hänger färdigmonterade Star i väntan på utleverans till kund.
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Bevego Södertälje har flyttat 
till nya lokaler  
Flera av Bevegos filialer har under de senaste åren flyttat till nya lokaler eller fått de gamla uppfräschade. På flera orter 
har de kunnat dela lokaler med koncernbolaget Dahl och på så sätt kunnat bredda erbjudandet och servicen till kunderna. 

N
u har turen kommit till filialen i Söde  r-
  tälje och de kommer att dela lokaler 
med Dahl. De nya lokalerna ligger 
bara ett stenkast från de gamla i 

Morabergs industriområde, men de nya har 
ett mycket bättre läge vilket kommer att under-
lätta för både kunder och leverantörer. 

– Vi kommer att ha lager och butik separat 
vilket ger högre säkerhet och en trevligare 
butiks miljö. Dessutom blir det mycket smidi-
gare tillgänglighet för lastbilar, säger Daniel 
Segemark, Platschef på Bevego Södertälje. 

Butiken kommer att öka med 60 m2 och hög-
lagret med 200 m2. 

– Det gör det möjligt för oss att ta in ett bre-
dare sortiment, saker som vi inte haft tidigare, 
berättar han.  

OPTIMERAD ANVÄNDNING 
Att flytta till helt nybyggda lokaler och få allt nytt 
och fräscht är så klart trevligt. Men Daniel 
menar att den största fördelen är att de kunnat 
vara med och påverka hur lokalen kommer att 
användas. Genom att till exempel placera hyllor 

och sätta upp armaturer på rätt plats kan an-
vändningen av byggnadens yta optimeras. Efter-
som lokalerna delas med Dahl kommer man 
att kunna dela på vissa utrymmen som till 
exempel lunchrummet. Det gör att man också 
ökar chansen till bra samarbete mellan företagen. 

– Det ska bli riktigt spännande att få lära 
känna nya kollegor, och jag ser fram emot att 
möta kunderna i allt det nya, säger Daniel. Den 
26 september slog han upp dörrarna till de 
nya lokalerna, titta gärna in på ett besök. •

S
venska Bostäder har genomfört en 
totalrenovering av Kvarteret Trond-
heim i Husby. Projektet innefattar tre 
bostadshus med ungefär 120 lägen-

heter och ett gårdshus för samlingsaktiviteter. 
Allmänna utrymmen och förråd har också 
renoverats. 

– Allt från källare till tak är uppfräschat, säger 
Alexander Villalba, produktionsledare Hoist 
Energy AB. De har haft uppdraget att installera 
nya ventilationslösningar i fastigheterna. Smarta 
FTX-system som både är energisnåla och kost-
nadseffektiva förser nu hyresgästerna med 
frisk luft.    

DISKRET PLACERING
Bevego har levererat kanalsystem och ven-
tilationsdetaljer som till exempel böjar och  

monteringsmaterial. Större delen av rören har 
monterats i schakt och på så sätt blivit osyn-
liga för hyresgästerna. 

– Vi har kunnat dra väldigt mycket i källaren, 

berättar Alexander. Bara vid några tillfällen har 
vi behövt gå in i lägenheterna, de flesta rören 
har vi då dragit på insidan köksskåpen. På de 
ytterst få ställen där Hoist behövt dra rören 
igenom lägenhetens hall har de placerats uppe 
i takhörnen och sedan byggts in av snickare. 
Allt för att hyresgästerna inte ska behöva märka 
deras närvaro, bara avnjuta funktionen.   

GOTT SAMARBETE 
Alexander berättar att projektet har haft en 
ganska kärv tidplan vilket gjort arbetet lite 
tufft ibland.

– Tack vare gott samarbete med andra entre-
prenörer har vi kunnat lösa alla uppkomna 
situationer bra. Bevego har lagerhållit vårt 
material och levererat det ut till området på av-
rop, det har fungerat väldigt bra, säger han.  • 

Upprustade bostäder får 
friskare luft
I nordvästra Stockholm, mellan Kista och Akalla ligger Husby, ett miljonprogramområde vars bebyggelse till stor del består 
av femvåningshus med loftgång. Fastigheterna byggdes i mitten på 70-talet och har nu precis som liknande områden 
uppgraderats för att erbjuda bättre boendemiljö och motsvara dagens krav.   

Visby flyttade i somras  
I början av juni genomförde filialen i Visby 
också en flytt till nya lokaler. Den nya adressen 
är Hyvelgatan 10 och ligger i Österby Handels- 
& Industriområde, nordöst om centrala Visby.

Precis som Södertälje delar de lokaler med 
Dahl. En öppen och luftig butiksmiljö med 

tydligt uppmärkta varor gör det lätt att komma 
fram och hitta rätt. Personalen är väldigt stolt 
över sin nya filial och välkomnar alla gamla 
och nya kunder att komma in på kaffe och 
en rundtur. •

Conny Höglund och Jonathan Karlsson i Visby. (Platschef Robin Larsson saknas på bilden.)

eHandel
Under v. 49 är ni välkomna in till 
närmsta Bevego-filial för info om 
vår eHandel. Vi bjuder på...

...frukost den 5–8 dec,
måndag–torsdag
kl. 8:00–10:00

...lunch den 9 dec,
fredag
kl. 11:00–14:00

FRUKOST LUNCH

|
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PROFIDUCT – KOMPLETT SORTIMENT INOM VENTILATION

Profiduct blir Bevego VentCenter 
 – och stärker erbjudandet!
I förra numret av BevegoNytt kunde vi berätta att Bevego förvärvat Profiduct som tillverkar rektangulära ventilations-
kanaler, detaljer och ljuddämpare. Nu är sammanslagningen genomförd och det har förbättrat både erbjudande och 
kundservice, både för nytillkomna och befintliga Bevego-kunder.  

F
ör att det ska vara lätt för alla trogna 
Profiduct-kunder att känna igen sin 
gamla partner och hitta rätt produkt 
kommer varumärket Profiduct att leva 

vidare som ett eget varumärke i Bevegos sorti-
ment. Det rektangulära sortiment som sedan 
tidigare funnits hos Bevego kommer nu också 
att gå in under varumärket Profiduct. För 
trogna Bevego-kunder innebär det att de nu 
kan erbjudas ett komplett sortiment inom ven-
tilation. Kasper Ståhlgren, Affärsområdeschef 
Ventilation på Bevego, berättar hur Bevegos 
säljkår nyligen samlades på anläggningen i 
Bankeryd för att lära känna sina nya kollegor 
och de nya produkterna. 

– Allt har tagits väl emot av säljarna som är 
väldigt positivt inställda till att arbeta med det 
nya sortimentet.  

NÄRHET TILL KUNDERNA
Bevego har nu fyra tillverkningsanläggningar 
för ventilationskanaler, så kallade VentCenter, 
placerade i Järna, Kungälv, Bankeryd och Lund. 
För att alla anläggningar ska kunna erbjuda 
samma produkter till samma kvalitet håller 
arbetet med att likställa tillverkningen på som 
bäst. Anläggningarna ligger alla mindre än 

25 minuters transportväg från fyra av landets 
största städer, Stockholm, Göteborg, Jönköping 
och Malmö. Det betyder också att de ligger 
nära många kunder och de stora byggarbets-
platserna. Tack vare anläggningarnas placering 
kan Bevegos rektangulära sortiment nå hela 
90% av marknaden inom en transportsträcka 
på bara 10 mil.   
 
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
All offert- och orderhantering gällande det 
rektangulära sortimentet ska numera hanteras 
centralt av en specialiserad säljavdelning. Däri-
från kommer tillverkningen att läggas ut på den 
anläggning som ligger närmast kunden vilket 
både effektiviserar transporterna och minskar 
deras klimatpåverkan. 

– Minskade transportsträckor är något våra 
kunder efterfrågat så det känns bra att nu 
kunna erbjuda denna lösning, både för servicen 
och för miljön, säger Kasper. Han berättar också 
hur kunskapen om miljöarbete ökat internt 
efter som den nya personalen nu ska ta del 
av Saint-Gobains uppskattade EHS-program, 
ett globalt utbildningsprogram för alla anställda 
om policys och rutiner gällande miljö, hälsa 
och säkerhet.  • 

PROFIDUCT-SORTIMENTET  
ERBJUDER
 

• Rektangulära ventilationskanaler

• Rektangulära ljuddämpare

• Rektangulära och cirkulära IM-kanaler

• Samlingslådor och takgenomföringar

• Rektangulära rensluckor

Nyhet! WrapTec ytbeklädnad 

D
et högpresterande materialet är ex-
tremt UV-stabilt och väderbeständigt 
i alla miljöer. Tack vare sin absolut 
vatten- och ångtäta försegling för-

hindras korrosion på röret under isoleringen 
(CUI). Materialet är dessutom 100 % åter-
vinningsbart. 

– Produkten är ett tids- och arbetsbesparande 
alternativ till andra ytbeklädnader. Till skillnad 
från till exempel plåt slipper man förtillverka 
enheter, lagerhålla och transportera dem. Med 
WrapTec tar man med hela rullen till arbets-

platsen och klipper till längder med en vanlig 
sax och börjar montera, säger Micael Forslund, 
utesäljare Teknisk Isolering, Bevego Mälardalen. 

PILOTPROJEKT MED GODA RESULTAT
Dariusz ”Darek” Wieclaw, VD, Ventgruppen 
Stockholm AB har utfört arbete med WrapTec 
i ett pilotprojekt. Uppdraget har varit att klä in 
både runda och rektangulära ventilations-
kanaler på taket av en industrifastighet i 
Sollentuna, norr om Stockholm. 

– Det är inga konstigheter, inklädnaden 

fungerar som den ska och resultatet blir mycket 
bra, säger han. Den största fördelen med Wrap-
Tec tycker han är att den sparar mycket tid 
och är lätt att arbeta med.  

SER STORA MÖJLIGHETER 
– Det är spännande att arbeta med en ny 

produkt, man får vara lite kreativ och hitta lös-
ningar för skarvar i vinklar och mot fasader. Jag 
ser stora möjligheter för denna produkt och 
har redan planer på att använda den i andra 
projekt, säger han. •

WrapTec är en ny gummiliknande ytbeklädnad för teknisk isolering på ventilationskanaler, vattenledningar och många andra 
typer av rör. Materialet har en unik självvulkaniserande funktion som gör installationen snabb och enkel, det behövs inget 
lim mellan skarvarna utan räcker med ett överlapp på 20 mm för att sluta tätt och skydda isolering och den underliggande 
rörledningen. Endast i mötet med andra material, mot till exempel fasader, krävs lim som förseglar avslutet. WrapTec kan 
sträckas ut 50% i alla riktningar, vilket säkerställer en korrekt och tilltalande installation.   

WRAPTEC I KORTHET

• Sänker arbetskostnaden med upp till 50% jämfört med   
 andra ytbeklädnader 

• Installeras enkelt och säkert (kräver inga andra verktyg   
 än en sax) 

• Erbjuder flera olika användningsområden 

• Är extremt UV- och vattentåligt 

• Skyddar rörledningarna från korrosion under isolering   
 (CUI) 

• Sänker lagringskostnader och förenklar transporter till   
 och på byggarbetsplatser 

• Är designad för att uppfylla säkerhetsstandarder på   
 byggarbetsplatser 

WrapTec finns i svart och ljusgrått. Tjockleken är 1,05 mm 
och varje rulle har längden 10 m oavsett bredd. Vi lagerför 
bredderna 70 och 560 mm, övriga bredder 140 och 280 mm 
finns som beställningsvara. 

VILL DU VETA MER OM PROFIDUCT?

Tala med din vanliga Bevego-kontakt eller besök 
bevego.se. All offert- och orderhantering gäl-
lande hela det rektangulära sortimentet sker 
via följande mailadresser: pd.offert@bevego.se 
eller pd.order@bevego.se

Tala med din lokala 
Bevego-kontakt  

om du vill veta mer.

!



Bevapp.se – full kontroll, direkt i din mobil

• Bevegofilial – snabb kontaktinformation till din närmsta filial

• Eventkoll – anmälan direkt från appen

• eKund – ansök direkt i appen

• Handla från bevego.se direkt från appen

• Tillgänglig i både App Store och Google Play

NU ÄR DEN HÄR –

BEVAPP.SE!

Avs: Bevego, Box 168, 441 24 Alingsås

B Porto betalt

410939400


