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Kvalitet, fleksibilitet
og levering til tiden

Høj anciennitet
og et stort knowhow
B&E Stål A/S blev stiftet som selvstændigt aktieselskab den 1. juni 1995 efter i mere
end 50 år at have været en del af Bach & Egmose Entreprenørselskab. I 2009 blev
Ib Houtved Jensen eneejer af virksomheden, som han i 2001 som 27-årig var blevet
direktør for og medejer af.
Ib Houtved Jensen er kommet i virksomheden helt fra barnsben, da hans far, Bent
Jensen, var smedemester. Nogle af medarbejderne hos B&E STÅL har været i firmaet
i 30 år, og firmaets historie og erfaring strækker sig helt tilbage til 1933. Dengang
samarbejdede de unge civilingeniører Berg Bach og Kjeld Egmose ved konstruktionen af den nye Limfjordsbro, og det samarbejde resulterede i grundlæggelsen af
Bach & Egmose Entreprenørselskab.

Ib Houtved Jensen, adm. direktør
Vi er certificeret efter DS/EN 1090-1 til at CE-mærke bygningskomponenter til
det danske byggeri i udførselsklasserne EXC 1-4.
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B&E Stål leverer stålkonstruktioner inden for en bred produktgruppe til
industrien, boligforeninger og bygge- og anlægsområdet. Dertil har vi en lang
række tilbagevendende vedligeholdelsesopgaver primært i Nordjylland. Vi
løser alle former for stålopgaver og tager alle opgaver – store som små –
seriøst og griber dem professionelt an.

Vores kunder forventer kvalitet, fleksibilitet og levering til
tiden, og takket være vores mangeårige erfaring og kompetente medarbejdere kan vi leve op til disse forventninger
og samtidig være en konkurrencedygtig leverandør på alle
områder inden for stål.
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Kort vej fra
tanke til
handling
Hos os er der kort vej fra tanke til handling, og vi evner at omstille os hurtigt, så
vi følger den naturlige udvikling i opgavens forløb. Vi ved af erfaring, at både små
og store opgaver kan kræve, at vi er fleksible og kan tilpasse os, hvis der skulle
opstå uventede situationer. Derfor er vi også løbende i tæt dialog med vores kunder,
så vi kan handle hurtigt.

Jysk Kranservice tilbyder salg, service og reparationer af:
•
•
•
•
•

• Elektrokædetaljer
Traverskraner
• Wiretaljer
Portalkraner
• Radiostyring
Svingkraner
• Ombygning, krananlæg
Specialkraner
Stort udvalg af reservedele

Virksomheden tilbyder veludrustede
servicevogne, samt lifte.
Eneforhandler i Norden af ADC-kraner - www.adc.fr
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Priorgade 8 | 9240 Nibe
Tlf.: 9815 5581 / 2467 5581 (Døgnvagt)
jyskkranservice@jyskkranservice.dk
www.jyskkranservice.dk

Skræddersyede
løsninger
Vi tager altid udgangspunkt i dine og din virksomheds behov og skræddersyr
produktets udformning og funktionalitet, så det passer til dine forventninger. Vi
rådgiver dig, så du ender med at få den bedste løsning inden for opgavens rammer.

Vores professionelle medarbejdere og moderne
produktionsapparat gør, at vi kan løse stort set alle stålopgaver.

Dimensionering, levering og montering – alt under samme tag!

Rafinor A/S har siden starten i 1988 arbejdet som entreprenør med
speciale i tagkonstruktioner udført i tyndplade.
Med baggrund i egen import af kvalitetsprodukter fra anerkendte værker
i Europa har Rafinor A/S, gennem mere end 25 år, udført tag- og
facadeentrepriser med hovedvægten lagt på tagentrepriser i ind- og
udland. Vort team af erfarne ingeniører, konstruktører og håndværkere
“skræddersyr” og gennemfører opgaverne under iagttagelse af de
seneste byggenormer og regler for arbejdsmiljø.

Rafinor A/S · www.rafinor.dk
Messingvej 1D · 8940 Randers SV
Tlf. 8644 8860 · Fax 8644 8865
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Produkter i stål
til ethvert behov
B&E STÅL leverer en bred vifte af forskellige produkter i stål til primært industrien, byggeog anlægssektoren og boligforeninger. Læs mere på vores hjemmeside www.bogestaal.dk

Værktøjsmaskiner

KANONTILBUD på nye YANGLI
kantpressere og maskinsakse

Lærkevej 30 · 9330 Dronninglund
Tlf.: 96 33 13 00 ∙ ad@admaskiner.dk
www.admaskiner.dk

Rørbukkere i
alle størrelser
fra ERCOLINA
– ring på pris

Vil du tjene penge i
din produktion?
SE HER!
Vender et emne på op til 8
ton 180 grader på 18 sek.
Dette er ikke mindre end
en revolution.
Haraldsvej 60, 1. sal ∙ 8960 Randers SØ ∙ Tlf.: 86 43 80 00
info@ipmaskiner.dk ∙ www.ipmaskiner.dk
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Vi leverer et bredt udvalg af
produkter i stål. Vi kan blandt
andet nævne:
• Altaner
• Kranbaner
• Skilteportaler og standere
• Svalegange og gangbroer
• Trapper og trappetårne
• Ventilationsafskærmning og værn
• Stålkonstruktioner

Vi har et tæt samarbejde med vores kunder og gør en dyd ud af at levere et solidt stykke
arbejde - hver gang. Det er takket være vores kunder, at vi kan holde os skarpe og alsidige i vores
daglige arbejde.

STÆRK INDEN FOR
EFTERVISNING OG BEREGNING AF
STÅLKONSTRUKTIONER
STÆRK
INDEN FOR
BEREGNING OG
EFTERVISNING AF
STÅLKONSTRUKTIONER

På vores hjemmeside under menupunktet
“produkter” kan du finde en produktoversigt, hvor vores produkter er listet fra a-å.
Du kan også scanne QR-koden og komme
direkte derind.
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B&E STÅL A/S · Marathonvej 1 · 9230 Svenstrup J · T: 98 18 83 11
info@bogestaal.dk · www.bogestaal.dk

B&E Stål er medlem af Dansk Byggeri,
det er din garanti for godt håndværk.
Aut. VVS-installatør

ERLING OLSEN VVS
Gl. Skørpingvej 5 · 9520 SKørping
Tlf. 98 39 12 28
E-mail: info@eo-vvs.dk
VAND - VARME - SANITET - NATURGAS - SOLVARME - FJERNVARME
Medlem af Tekniq Installatørenes Organisation

Er din virksomhed
godt forsikret?
Hos Gjensidige tilbyder vi en forsikringsløsning,
som altid er tilpasset din virksomheds aktuelle
behov. Så er du og dine ansatte godt forberedt,
uanset hvilke udfordringer I møder.
Kontakt Erhvervs- og landbrugsassurandør
Uffe W. Christensen på 24 69 58 06 og bliv
godt forberedt.

