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ÅRET RUNT-ARBETE MED 
RHEINZINK I SLOTTSMILJÖ   
  Läs mer på sidan 6

DAGS FÖR ELMIA 
SUBCONTRACTOR      

Besök Bevegos monter  
A03:38 i A-hallen.  

SID 4

YTBEKLÄDNAD MED MÅNGA FÖRDELAR 
Snabbt och enkelt med flexibel WrapTec. SID 8–9

KOMPLETTA VENTILATIONSSYSTEM    
Bevego levererar allt du behöver. SID 10
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BEVEGO.SE

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
Åkerivägen 20
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 75 Stockholm
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

FÖRSÄLJNING, LAGER, DISTRIBUTION OCH TILLVERKNING
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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

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
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till Tommy Jergelin i Södertälje,  
på Teknikinstallatören i Södertälje  
som vann tävlingen i nummer 2/17!

Låt oss presentera Bevegos nya VD  
– Jonas Palmgren  
I november tillträder Jonas sin nya tjänst på huvudkontoret i Alingsås. Han 
har en bakgrund som ingenjör inom tillverknings- och fordonsindustrin. 

– Jag ser fram emot att arbeta med tekniska produkter igen, säger 
han. Speciellt att få arbeta med kunniga kunder som kräver och vär-
derar den kompetens och kvalitet som finns hos Bevego.

Närmast kommer Jonas från Kärcher Sverige där 
han varit VD i nio år. Under denna tid har han 
initierat förändringar som resulterat i dubblad 
omsättning, ett nytt huvudkontor och en ut-
vecklad organisation. 

– Men nu kändes det bra att lämna företaget 
för nya utmaningar, säger han. 

Han lockades av Bevego eftersom han 
tycker att det är en expansiv, marknads- 
ledande och framgångsrik leverantör med 
tydlig marknad, ett brett utbud och inte minst 
stor specialistkompetens.

– Som jag ser det har Bevego marknadens mest 
omfattande erbjudande, säger han. 

Jonas talar mycket och engagerat om hur framtidens 

framgångsrika företag måste utveckla sin service, kompetents och kom-
munikation för att bli attraktiva för kunderna. 

– För Bevegos del gäller det att förvalta det förtroende vi får av våra 
kunder och utveckla vårt erbjudande, och service. Vi ska fortsätta 

bygga och utveckla goda relationer och i ännu högre grad 
få våra kunder att känna att Bevego är en pålitlig, kon-

kurrenskraftig och innovativ partner. Vi ska kunna 
förstå kundernas behov, kanske redan innan de 

själva gör det, och erbjuda dem smarta lös-
ningar. Det ska vara lätt, bekvämt och lönsamt 
att handla på Bevego, säger han.

– Men allra först gäller det för mig att vara 
lyhörd, jag har mycket att lära mig av mina 
nya kollegor och vill gärna ta vara på deras 
erfarenhet och kompetens, avslutar han.

Välkommen Jonas!  

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

facebook.com/Bevego instagram.com/bevegoab linkedin.com/company/bevego-byggplåt-&-ventilation-ab

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

1  Av vilken produkt består den nya taktäckningen på Kronovalls slott?  

       

2  När äger mässan Elmia Subcontractor rum detta år?

3  Vad heter Bevegos nya VD?

4  Vilken produkt saknar du hos Bevego?   
     Motivera med egna ord varför:

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.

Skicka dina svar till isabel.bossle@bevego.se märkt ”Tävling 3/17” 
eller till BevegoNytt, Box 168, 441 24 ALINGSÅS senast den 
31 oktober 2017. Vinnare utses av en jury bestående av representanter 
för Bevegos sortimentsutveckling och marknadsavdelning. Lycka till! 

LEDARE
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BevegoProfilen
Hej, vad arbetar du som?
Platschef på Bevego-filialen i Göteborg. Här 
har vi mest kunder inom teknisk isolering.

Hur länge har du varit på Bevego? 
Min nuvarande tjänst har jag haft sedan oktober 
2015. Men jag har också gjort ett tidigare gäst-
spel på denna filial under 2009, då arbetade 
jag som lageransvarig.   

Vad gjorde du innan?  
– Mellan 1996 och 2008 arbetade jag på 
Pilkington, en tillverkare och då även grossist 
inom glas. Där började jag på lagret och arbe-
tade mig uppåt till lageransvarig och försälj-
ningsansvarig. När företaget beslutade sig 
för att lägga ner grossistverksamheten köpte 
jag och en affärspartner upp den, men jag 
hoppade av efter ett tag och gick till Bevego. 
2010–2015 arbetade jag som Platschef på 
Ryds Glas, ett glasföretag som riktade sig till 
konsumenter. När jag blev tillfrågad om att 
börja som Platschef på Bevego såg jag en bra 
chans att utvecklas genom nya utmaningar 
och tog den. Den mest spännande utma-
ningen låg inte i själva produktutbudet utan 

i att på bästa sätt leda en grupp människor 
mot gemensamma mål, och att få göra det 
i en större organisation.   
 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
– Jag börjar varje morgon med att gå igenom 
våra kontrollistor för att säkerställa att allt är 
rätt prissatt och fakturerat. Det kan också bli 
en del planering, möten, attestering av fakturor 
och uppföljning av våra resultat. Men det 
mesta handlar om försäljning och hur vi kan 
serva våra kunder på bästa sätt. Det är viktigt 
att möta kunderna, lyssna på dem och snappa 
upp deras synpunkter och förslag för att kunna 
genomföra just de förbättringar de önskar 
och behöver. Dessutom pratar vi i personalen 
hela tiden med varandra för att utvecklas i 
våra roller. 

Vad gör du på fritiden? 
– Tränar, jag försöker hålla mig i form med 
styrketräning och löpning. Funkar kroppen så 
funkar hjärnan, brukar jag säga. Självklart är 
familjen viktig, har en dotter och två söner som 
jag gärna umgås med. Och så älskar jag att 
kolla på film, speciellt skräckfilm. •

BEVEGOPROFILEN
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Subcontractor Industrimässa

Basem 
Kurdali

F
öretaget startades 1937 av Arvid Lindhe 
efter en förfrågan från en lokal rör-
mokare som letade efter något att sätta 
upp rör med. Verksamheten började i 

liten skala men växte snart i både omsättning 
och lokalyta. 1952 tar sonen Elof Lindhe över 
och sex år senare byggs en ny fabrik. I slutet 
av 1970-talet övergår man till automatiserad 
produktion. Mellan 1983 och 2012 drevs före-
taget av Peter Lindhe, tredje generationen 
ägare. Under denna period lade många kunder 
över sin produktion till Kina, tradingen skedde 
via datorer och på engelska. Rörklammer-
fabriken hade reducerats till stödtillverkare 
och kunde bara få sålt mindre volymer, något 
som gjorde att ägaren beslöt sig för att sälja. 
I augusti 2012 förvärvas företaget av dess nu-
varande ägare Joakim Pålsson, Lars Bülow, Lars 
Petterson, Roger Jönsson och Emma Pålsson. 
Vid årsskiftet 2014–2015 flyttades all verksam-
het till större lokaler, 3000 m2 på Åkermans-
området i Eslöv. Idag är de elva anställda.    

TAR HEM AFFÄRER  
Det första de nya ägarna satte som mål var att 
vända trenden och ta hem affärer från svenska 
kunder, något de framgångsrikt lyckades med. 
Bara under första året kunde man dubblera 
omsättningen och den stiger fortsatt stadigt. 

– Vi kan matcha Kinas priser och erbjuda 
kortare ledtider, bättre kommunikation och 
snabbare leveranser, säger Joakim Pålsson 
VD på Rörklammerfabriken Sverige AB. Dess-

utom kan vi också erbjuda en större flexibilitet 
och ett brett utbud, i dagsläget har vi 4400 
artiklar på lager. En annan stor fördel är vår 
möjlighet att specialanpassa produkter helt 
utefter våra kunders behov, fortsätter han.      

STANDARDISERAT OCH SPECIALANPASSAT
Rörklammerfabriken har tre produktområden; 
Produktion och försäljning av upphängning och 
infästning till olika typer av ventilationskanaler 
och rör för användning inom till exempel VA, 
industri och fjärrvärme. Sedan 2012 har de 
producerat SSG rörupphängningar, standardi-
serade produkter med tydliga manualer. De 
erbjuder också specialanpassade produkter 
efter ritning och hjälp att ta fram dessa. Produk-
terna säljs enbart via grossister som Bevego 
och Dahl.  

FORTSATT EXPANSION KRÄVER  
NY PERSONAL
Expansionen inom företaget fortsätter och man 
satsar nu på nya maskiner och nya verktyg för 
att effektivisera och bredda produktionen. 
Något som också medför att de behöver ny 
personal. Enligt Underleverantörsbarometern 
ser hela 58 % av svenska industriföretag bris-
ten på utbildad arbetskraft som ett problem. 
Joakim menar att även om det är angenäma 
problem så är det en utmaning att hitta utbildad 
och kompetent ungdom. 

– Vår senaste sommarjobbare var en man på 
67 år som snabbt lärde sig en av våra mest 

avancerade datoriserade maskiner, berättar 
han och ser att det finns möjlighet att hitta, 
åtminstone tillfällig, arbetskraft i den äldre 
generationen.

BEVEGO VIKTIG DEL I FRAMGÅNGEN
En stor del av att kunna plocka hem affärer är 
att hitta en bra leverantör som kan leverera 
kvalitetsprodukter till bra pris. 

– Det har vi hittat i Bevego, säger Joakim. 
Rörklammerfabriken Sverige AB gör sina inköp 
av Mattias Thydell, säljare Bevego Industri 
Region Syd och har ett avropslager på Bevego 
Helsingborg. Främst handlar det om råmaterial 
som band av galvaniserad stålplåt. 

– Vi har väldigt specifika krav, och kan göra 
stora inköp sen tar Bevego hand om lagerhåll-
ningen. Vårt avtal med Bevego tryggar vår 
produktionssäkerhet, säger Joakim. Vi kan 
alltid lita på att det finns material att tillgå med 
kort varsel.

Till Bevegos sortiment levererar de klammer 
för ventilationsdetaljer och infästning. Joakim 
ser en stor potential med Bevegos alla filialer 
och kunder över hela landet. Speciellt inom 
det specialanpassade segmentet. 

– Jag ser det som att vårt samarbete bara 
har börjat, avslutar han. • 

Skånsk tillverkare utmanar framgångsrikt
Det går bra nu för svensk industri. Enligt Underleverantörsbarometern som nyligen presenterades av Svensk industriförening, 
Sinf, uppger hela 92 % av underleverantörerna att de befinner sig i någon form av högkonjunktur. 64 % ökar omsättningen och 
58 % förväntar fortsatt ökad orderingång under tredje kvartalet. Dessutom är det rekordmånga som behöver nyanställa. Ett av 
dessa framgångsföretag är Rörklammerfabriken Sverige AB, både kund och leverantör till Bevego. 

EXPANDERANDE INDUSTRI

Läs mer om Rörklammerfabriken 
och se deras rika produktutbud  
på rorklammerfabriken.se

Välkommen till Elmia Subcontracor  
14–17 november

N
u är det snart dags för årets Sub-
contractor, Europas ledande mässa 
för underleverantörer inom tillverk-
ningsindustrin. På Elmia-mässan i 

Jönköping samlas under fyra dagar kunskap 
och kompetens i absolut världsklass. Cirka 
1200 utställare från 30 länder visar upp det 
allra senaste inom produkter, material och 
lösningar. På denna marknadsplats läggs varje 
år grunden för affärer värda miljarder. Självklart 
finns Bevego på plats. 
– Nytt för i år är att vi kommer att ställa ut i 
A-hallen monter A03:38, berättar Johan Cron-
hamn, Försäljningschef Bevego Industri.

PARTNER MED BREDD
I montern kommer besökarna att kunna bekan-
ta sig med Bevegos breda produktutbud, kund-
anpassade logistiklösningar och den stora 
kompetens som finns inom företaget. Den 
innovativa produkten Magnelis kommer också 
att få lite extra fokus, med sin höga tålighet i 
korrosiva miljöer erbjuder den ett mycket gott 
och prisvärt alternativ till andra material på 
markanden. 

– Vi ser fram emot att träffa både gamla och 
nya kunder, säger Johan. Visa upp våra styrkor 
och vad vi som partner kan göra för att för-
enkla deras inköp och verksamhet.

NY SÄLJARE REGION SYD
De som besöker montern kommer också att 
kunna bekanta sig med en ny säljare på Bevego 
Industri, Region Syd. Han heter Mattias Thydell 
och kommer att serva kunder i Skåne, Blekinge, 
Småland och Gotland. Passa på att säga hej 
till honom. •

 

Beställ din biljett här: https://
www.elmia.se/subcontractor/

For-besokare/Entrebiljett/  
eller kontakta  

din säljare.

Vi ses!

SSG, Standard Solutions Group, utvecklar, kommersialiserar, driver och förädlar industrigemensamma lösningar i syfte 
att göra den svenska industrin säkrare, smidigare, mer tidsbesparande, mer resurs- och kostnadseffektiv och därmed 
även mer hållbar och konkurrenskraftig. Läs mer på ssg.se

SSG

Joakim Pålsson.

Behöver du  
biljetter? 



P
å skånska Österlen, mellan Tomelilla 
och Brösarp, ligger Kronovalls slott. 
Pittoreskt beläget på en holme med 
lummig grönska, omgiven av vall-

gravar. Huvudbyggnaden uppfördes redan 
1760 men på 1890-talet byggdes den om till 
ett slott i fransk barockstil. Idag ägs och för-
valtas det av en stiftelse med anknytning till 
Sveriges ridderskap och adel, även kallat Riddar-
huset. Det var på uppdrag från dessa som 
Johanssons Byggplåt i Malmö AB blev kon-
taktade för att genomföra en takrenovering. 

– Plåtarbete på historiska byggnader kräver 
att man kan återskapa och bevara det ursprung-
liga utseendet. I detta fall hade en konsult  
i projektet uppmärksammat vårt arbete på 
S:t Pauli kyrka i Malmö, berättar Kristoffer 
Johansson, VD och ägare.   

 
NY BEKLÄDNAD MED BEVARADE 
DETALJER
Johanssons Byggplåt i Malmö AB har rivit ner 
gamla takbeklädnaden av målad stålplåt och

 

skiffer och ersatt den med Rheinzink pre-
PATINA i blågrå nyans, ett material som bildar 
en karaktäristisk patina. De har också lagt ny 
underlagspapp, lagt skiffer, lagat några tak-
stolar och visst takvirke. 

– Det var främst tornen som behövde reno-
veras, själva taken lades om någon gång på 
60-talet men tornen var original från före 
förra sekelskiftet, säger Kristoffer. 

Materialet har levererats på avrop från  
Bevego Malmö till företagets verkstad där det  
bearbetats, vissa enheter har också tillverkats 

bevego.sebevego.seBEVEGONytt NR 3 20176–7 BLI eKUND HOS OSS!

RHEINZINK PÅ SLOTTSTAK

”
återskapa och bevara 

det ursprungliga  
utseendet

Taket på det populära Kronovalls slott har genomgått renovering 
och fått en ny, fräsch takbeklädnad i förpatinerad zink. Arbetet har 
pågått mitt ibland restauranggäster, brudpar och konfererande 
företag. Bevego har levererat material till entreprenören.

Slottstak med 
ståndsmässig 
patina 

på plats i en fältverkstad. Kristoffer berättar 
att även om det mesta har bytts ut så har 
vissa zinkdetaljer som klot och plåtar med 
utbankade mönster återmonterats. Från Bevego 
har de också köpt in montagematerial och 
taksäkerhet från CW Lundberg. 

– Vi trivs bra med dem som leverantör, funkar 
alltid mycket bra, säger han.  
 
KOMPRIMERAT SCHEMA
Kronovalls slott är Sveriges enda vinslott. I 
slottets källare, belägen åtta meter under  

markytan, lagras tiotusentals flaskor av svenskt  
mousserande vin. När de är färdiglagrade kan 
de bland annat avnjutas i slottets restauranger. 
I denna exklusiva slottmiljö erbjuds också bo-
ende och konferensrum, dessutom arrangeras 
romantiska slottsbröllop året runt. 

 

– Vår största utmaning har varit att inte störa 
den dagliga verksamheten och deras gäster, 
ingen vill ju ha slammer och byggställningar 
på sitt bröllop, säger Kristoffer. 

På grund av detta har den ursprungliga tid-
planen att bara utföra arbete under vår och  

höst komprimerats, och i år har man arbetat 
under både vinter och sommar. Vinterarbetet 
medförde en ny utmaning och merkostnader. 

– Eftersom zink inte får vara för kallt när det 
bearbetas har vi varit tvungna att dels ha ett 
förvärmt tält uppe på byggställningen och dels 
förvärma detaljer med värmepistol, berättar 
Kristoffer. Mer arbete, men en snabbare väg till 
färdigt resultat. Nu står arbetet klart och lugnet 
har åter lagt sig över slottsträdgården. • 

Kristoffer  
Johansson,  
VD/ägare.



Vårt samarbete kommer att både växa och ut-
vecklas under lång tid framöver.  

– En god nyhet är att vi redan nu kan erbjuda 
Bevegos kunder hjälp och rådgivning vid större 
projekt, där det beräknas gå åt mer än 500 m 
WrapTec. Vår applikationsingenjör från Tyskland 
besöker då arbetsplatsen, tittar på dess aktu-
ella förhållanden och ger anpassad service 
utan extra kostnad, avslutar Michael. •
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Smidig ytbeklädnad spar  
tid och pengar
Förra året skrev BevegoNytt (# 3/16) om ett pilotprojekt med WrapTec, en ytbeklädnad för teknisk isolering på ventilations-
kanaler, vattenledningar och många andra typer av rör. Nu gör tillverkaren Monier och Bevego en gemensam satsning på 
denna produkt som erbjuder flera fördelar för Bevegos kunder.   

M
onier är en del av BMI Group, 
världens största tillverkare av 
produkter för tak som till exempel 
takpannor, värmeisolering och 

skorstenar. Europa är deras största marknad 
men de finns över hela världen. WrapTec har 
utvecklats på basen av deras kunnande och 
erfarenheter. 

UTVECKLAD UNDER 20 ÅR 
Historien bakom WrapTec började för ca 20 
år sedan när man uppmärksammade problem 
med att täta tak vid till exempel skorstenar, 
fönster och dörrar. På den tiden svetsades 
dessa fogar med bly, ett mycket miljöfarligt 
ämne, och därför började man utveckla en 
säker produkt som gjorde ett bättre jobb. Resul-
tatet blev Wakaflex, en tjockare ytbeklädnad 
med ett lager av aluminium. Den produkten 
har Monier sålt runt 15 miljoner meter av. 

– Med tiden såg vi behovet av en tunnare 
och mer flexibel ytbeklädnad, vi tog bort alu-
miniumet och tog fram WrapTec, berättar 
Michael Thiess, Försäljningschef WrapTec 
hos Monier. 

Han berättar att de kontinuerligt testar 
produkten i flera olika väderzoner för att säker-
ställa dess funktion i olika förhållanden. I 
Australien utsätts den för hög UV-strålning, i 
Sibirien extrem kyla och i Asien hög luftfuktighet. 
De har även testat produkten i vatten och sett 
att den behåller sin funktion ända ner till 20 
meters djup, även i saltvatten. Undervattens-
bruk kan dock kräva viss användning av lim. 
Tack vare goda resultat i dessa tester kan man 
erbjuda en produktgaranti på 10 år.

SÄNKER ARBETSKOSTNADEN 
Materialet har en självvulkaniserande effekt och 
kräver bara att man lägger bitarna omlott, när 
de väl har fäst sitter de fast, är vattentäta och 
skyddar från korrosion. 

– När man klär in rör med plåt ingår många 
arbetsmoment som att mäta, klippa till och 
bearbeta materialet i verkstad. Om något blir 
fel måste hela proceduren göras om. Med Wrap-
Tec klipper man snabbt och enkelt till bitar med 
en sax direkt på arbetsplatsen. Det är en stor 
fördel som sänker arbetstiden markant och 
därmed arbetskostnaden, säger Michael.  

LÄTT OCH SÄKERT ATT ARBETA MED 
WrapTec innehåller inga farliga ämnen och 
eventuellt spill kan slängas i de vanliga soporna 
som brännbart. 

– Huvudingrediensen är PIB (polyisobutylene) 
ett ämne som också används i tuggummi, fot-
bollar och gipsbandage, berättar Michael.  Spill 
som uppstår under produktionen, smälts ner, 
återvinns och blir nya produkter. För tillfället 
pågår arbetet med att miljömärka WrapTec vilket 
ytterligare kommer att öka dess attraktivitet 
hos kunderna.   

Michael lyfter också att produkten har fram-
tiden för sig. 

– I takt med att tillgången på kompetent arbets-
kraft som kan täcka rör i plåt minskar, då erbju-
der WrapTec en stark fördel. Efter endast en 
kort praktisk utbildning på en till två dagar är 
man redo att använda produkten.   

  
EXKLUSIVT PÅ BEVEGO 

– Vi valde att samarbeta med Bevego eftersom 
de är marknadsledande i Sverige när det gäller 
teknisk isolering, säger Michael. De är en stark 
partner, har rätt engagemang och rätt kunder. 

INNOVATIVT OCH FLEXIBELT SKYDD

Vill du ta del av Moniers on site-service? 
Tala med din Bevego-kontakt.

WrapTec i korthet

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

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

• god flexibilitet, kan sträckas ut 50% i alla  
 riktningar 

• 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 säkerhets-   
 standarder på byggarbetsplatser 

NYHET! 10-års produktgaranti

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. Tala med din lokala 
Bevego-kontakt om du vill veta mer. Du kan 
också titta på wraptec.net, där finns filmer och 
information på engelska.

Höstkampanj Kompakt och robust 
bluetooth-högtalare

För CXT/LXT batterier, alternativt 
nätanslutning. Utrustad med AUX-ingång, 
förvaringsfack samt USB-port för laddning 
av mobil. IP64 klassad, damm- och 
fuktsäker konstruktion.

• Drivs med 10,8V–18V batteri eller  
  medföljande nätadapter

• Bluetooth-anslutning

• USB-uttag för laddning av telefon

• Kontrollpanel

• AUX-ingång 
 
Artikelnr: DMR200

(OBS! Levereras utan batteri och laddare)

KAMPANJPRIS

895:–
exkl. moms

Träskruv protec 4

Sortimentväska med 625 st härdade träskruv TFT

Protect 4 inkl. torxbits.

Den perfekta sortimentväskan med försänkta 
träskruv i 11 olika storlekar.

25 st 6,0x100, 30 st 6,0x90

40 st 5,0x80, 50 st 5,0x60, 40 st 5,0x40

60 st 4,5x70, 60 st 4,5x50, 70 st 4,5x30

70 st 4,0x40, 80 st 4,0x30, 100 st 4,0x20

• Typgodkänd i korrosivitetsklass C4  
  (Godkänd av Statens Provningsanstalt)

• Torx spår

• Rillor som försänker skallen

• Förborrande frässpår i spetsen

• Bits ingår

Artikelnr: 81991240

Stubai verktygsset 
5 delar

Setet innehåller

• 1 st fasonsax vänster

• 1 st fasonsax höger

• 1 st falstång nirolook 60/45 grader

• 1 st falsöppnartång

• 1 st pryl 6 x 60 mm

Artikelnr: 92935K

KAMPANJPRIS

3890:–
exkl. moms

Combokit

Combokit från Makita med 
borstlösa maskiner och 5.0 AH 
batterier DDF484-Borrskruvdragare 
DTD153-Slagskruvdragare

Levereras med 2 st 5.0AH batterier, 
snabbladdare och MAKPAC-låda. 

Artikelnr: KDLX2189TJ

På köpet: 1st batteri 4.0Ah li-ion

KAMPANJPRIS

369:–
exkl. moms

KAMPANJPRIS

1495:–
exkl. moms

Handla utvalda favoriter till kampanjpris.
Erbjudandet gäller under perioden 2 oktober till 30 november.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Priserna gäller så långt lagret räcker.

!
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Ventilationssystem med extra allt 

KOMPLETT LEVERANTÖR

bevego.seBLI eKUND HOS OSS!

             

Minimässor Ventilation

Schema minimässor Ventilation: 
Tillsammans med marknadsledande leverantörer bjuder Bevego  
in till en dag full av nyheter och inspiration för dig i branschen.  
För mer information se bevego.se

Tisdag 17/10 Bevego Västerås
Onsdag 18/10 Bevego Örebro
Torsdag 19/10 Bevego Trollhättan

Oktober: 
v. 42 

NYA KARRIÄRER 

I
oktober börjar Tom-Einar arbeta på 
Sundisol AB, ett sundsvallsföretag som 
levererar akustikplattor och undertak 
med ljudabsorberande effekt. 

– Det är en kompis som sedan länge försökt 
värvat mig dit. Beslutet har inte varit lätt och 
jag har funderat i mer än ett halvår, säger han. 
Men till slut kom han fram till att nu var det 
perfekta tillfället att prova på något nytt och 
tog steget. 

– Det ska bli riktigt roligt att ge sig ut i bygg-
svängen igen, säger han.

17 FANTASTISKA ÅR 
Tom-Einar började precis vid millennieskiftet 
att arbeta på lagret hos Bevego Sundsvall. Det 
dröjde inte länge förrän han började samspråka 
med chefen om att få ge sig ut på kundbesök 
och sälja. Efter fyra år blev han Platschef och 
på den positionen blev han kvar i tio år. De tre 
senaste åren har han varit Regionchef för 
Bevegos Region Nord.  

– Det har varit 17 fantastiska år, mitt hjärta 
kommer alltid att slå för Bevego, säger han 

och framhåller speciellt den goda kamratskapen 
inom företaget.  

FREDRIK TAR ÖVER
– Jag är helt trygg med att lämna över till 

Fredrik, säger Tom-Einar och försäkrar att 
skiftet inte kommer att medföra några stör-
ningar för kunderna. Fredrik heter Bergquist i 
efternamn och har arbetat som Platschef på 
filialen i Skellefteå i nio och ett halvt år. 

– Tom-Einar och jag har varit kollegor i tio år 
och har haft ett väldigt bra samarbete. Vi jobbar 
på samma sätt så det kommer inte att bli 
några större förändringar, säger han. En skillnad 
är dock att eftersom Fredrik kommer att fort-
sätta vara baserad i Skellefteå har han närmre 
till filialerna i norr. 

– Umeå och Luleå kan nog förvänta sig att få 
lite fler besök av regionchefen nu, säger han.   

FORTSATT UTVECKLING
Fredrik tyckte att tjänsten som regionchef var 
en spännande utmaning och var glad över att 
få förtroendet. 

– Vi har en väl fungerade organisation här i 
norr och det gäller att fortsätta på den inslagna 
banan, men ändå fortsätta förbättras, säger 
han. Större ansvar, coacha platschefer och 
att vara en länk mellan region och styrelse är 
nya uppgifter han ser fram emot att ta itu med. 

– Det ska också bli spännande att se vad 
vår nya VD Jonas Palmgren har för planer, 
säger han.  

 
GÅR ÖVER TILL KUNDSIDAN
Tom-Einar klipper dock inte banden helt med 
Bevego, i fortsättningen kommer han att finnas 
på kundsidan. 

– Jag kommer att bli en förhållandevis liten 
kund till Bevego, men en stor kund till Bevegos 
moderbolag Saint-Gobain, säger han. Det ska 
bli trevligt att besöka min gamla filial som kund. 
Fredrik tycker också det känns roligt att han 
nu måste fara på kundbesök för att träffa sin 
gamla chef. Två nya roller men samma goda 
stämning och samarbete. •

Tom-Einar lämnar över till Fredrik
Det har blivit dags för en av Bevegos uppskattade medarbetare Tom-Einar Glad, Regionchef Nord, att lämna företaget. Men 
först har han sett till att både kunder och personal hamnar i goda händer, hos en annan erfaren Bevego-medarbetare.

N
är Kalmar kommun beslutade att 
uppdatera och energieffektivisera 
ventilationen på Lars Kaggskolan 
anlitade de Caverion, ett företag som 

erbjuder energieffektiva lösningar för bygg-
nader och industrier. På uppdrag av dem har 
Hammarstedts Kyl & Inneklimat AB rivit ut det 
gamla och installerat ett nytt ventilationssystem. 
De har också tagit hjälp av kollegorna på Energi 
Isolering Sydost AB som skött allt arbete med 
teknisk isolering i projektet. 

ARBETE PÅ SKOLTID 
Förutsättningarna på skolan har varit speciella 
eftersom större delen av dess ventilations-
system är installerat på de tre fastigheternas 
tak och vindar. Där uppifrån har Hammarstedts 
Kyl & Inneklimat AB borrat hål och dragit ner 
kanaler till ca 40 klass- och arbetsrum. 

– Vi har också monterat 80 brandspjäll med 
VAV för att ge lokalerna ökad brandsäkerhet 
och ett förbättrat inneklimat som anpassas 
utefter dess användning, säger Karl Sjöberg, 
projektledare, Hammarstedts Kyl & Inneklimat 
AB. Lars Kaggskolan är en gymnasieskola som 
erbjuder både praktiska och teoretiska utbild-
ningar och här går ca 1200 elever. Under hela 
projektet har skolan haft sin verksamhet igång.

– Men det har flutit på över förväntan och vi 
har inte fått några klagomål, säger Karl. 

STORA DIMENSIONER
Många av enheterna som använts i projektet 
har haft förhållandevis stora dimensioner. 

– Vi har arbetat med både större kanaler och 
tjockare isolering än vi vanligtvis gör, berättar 
Christoffer Söderstedt, delägare Energi Isolering 
Sydost AB. Utomhus på taket har de isolerat 
ventilationskanalerna med nätmattor av obränn-
bar stenull och klätt in dem i svart aluminium-
plåt. Inomhus har de brandisolerat med nät-
mattor och lagt brandfog. 

Eftersom det inte funnits utrymme för lager 
på arbetsplatsen har materialet lagrats på 
Bevego Kalmar där platschefen Roger Rönnlund 

skött all logistisk och sett till att servicen fung-
erat. Materialet har levererats på avrop till de 
båda kunderna och sedan lyfts upp på taket 
med kranbil ca en gång i veckan under hela 
projektet. I december beräknas arbetet vara 
klart och eleverna kan då studera vidare i ett 
mycket bättre och skönare inneklimat.

   
KOMPLETT LEVERANTÖR FÖRENKLAR
Tack vare sitt breda sortiment kan Bevego 
leverera kompletta ventilationssystem med 
allt från skruv och klammer till kraftfulla aggre-
gat. När Hammarstedts Kyl & Inneklimat AB 
skickade en förfrågan på cirkulära kanaler till 
Bevego såg Petter Dellemyr, Regionsäljare 
Ventilation Sydost, snabbt att det fanns annat 
i projektet som Bevego kunde hjälpa till med. 

– Tack vare vår långa och goda relation fick 
jag förtroendet att vara med på ett uppstarts-
möte, säger Petter. Det resulterade i att kunden 
beställde i princip allt material av honom. Karl 
uppskattar att Petter och Bevego var med från 
början och tycker att samarbetet fungerar 
väldigt bra. Under projektet har de haft konti-
nuerlig kontakt och flera avstämningsmöten. 

– En stor fördel med att köpa kompletta system 
från Bevego är att jag bara behöver kontakta 
en person, vilket spar mycket tid. Jag kan 
skicka alla mina materiallistor direkt till Petter 
istället för till tre olika leverantörer, säger han.    

 
PERSONLIGA MÖTEN GER MERVÄRDE
Christoffer har liknande erfarenheter i relationen 
till sin Bevego-kontakt, Mattias Palmer, Ute-
säljaransvarig Isolering Sydost. 

– För oss handlar goda relationer mycket om 
att effektivt lösa kundens problem, och det 
gör vi genom att erbjuda kompletta lösningar, 
säger Mattias. Christoffer lyfter också fram 
fördelen av att ha en Bevego-filial på orten. 

– Vi kan åka dit, ses ansikte mot ansikte, visa 
ritningar och diskutera oss fram till en lösning, 
säger han. Det fungerar jättebra, dessutom 
har de bra priser, avslutar han. •

Lars Kaggskolan i Kalmar håller nu på att få ett nytt energieffektivt ventilationssystem, högre brandsäkerhet och ett bättre 
inomhusklimat. Tack vare goda relationer har två kunder i projektet gett Bevego förtroendet att leverera material långt utöver 
de produkter som först efterfrågades. 

Kompletta ventilationssystem
Bevego kan leverera kompletta ventilationssystem med allt du behöver inför nästa projekt. 
En komplett leverantör ger dig fördelar som förenklar inköp, administration och logistik. 
Vill du veta mer? Tala med din Bevego-kontakt, vi hjälper dig gärna!

Vi på Bevego önskar 
Tom-Einar lycka till med 

den nya karriären! 

Karl Sjöberg.

Material från Bevego som  
levererats till projektet 
• cirkulära kanalsystem från Hallströms

• cirkulära ljuddämpare

• rektangulärt kanalsystem från  
 Bevego Bankeryd

• rektangulära ljuddämpare

• specialtillverkade kanalstöd från  
 Bevego Bankeryd

• montagematerial

• isolering

• huvar från Hagab

• brandspjäll med VAV från Bevent Rasch



NU LANSERAR VI EN NY, FÖRBÄTTRAD WEBBPLATS. 

Några förbättringar är:
 » Ny design & layout med förbättrad navigation
 » Förenklad orderläggning
 » Anmälan till event direkt på bevego.se
 » Anpassad för mobil och surfplatta

Kommande förbättringar:
 » Få tag på fakturakopior direkt på bevego.se

Självklart kan du fortfarande läsa senaste Bevego-Nytt, 
se aktuella kampanjer och bli eKund. 
Vi ses på bevego.se! 
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